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VOTO VENCIDO 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISPENSA DE PERÍCIA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA. 
ALTERAÇÃO RECENTE DO ART. 43, §5º DA LEI N. 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA 
LEI N. 13.847/2019. BENEFÍCIO REVISADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI. APLICAÇÃO 
RETROATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO INCIDENTE. 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de 
acórdão oriundo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária de Pernambuco que deu provimento ao recurso do ente público, reformando 
a sentença.  

2. O aresto combatido reformou sentença de procedência do pedido de 
restabelecimento de aposentadoria por invalidez, para julgar o pleito autoral 
improcedente, em razão de a perícia judicial atestar que não havia incapacidade 
laborativa. Concluiu-se que, apesar de ser portador do vírus HIV – CID10 B24, tendo a 
perícia administrativa sido realizada durante a vigência da Lei nº 13.457/2017, seria 
possível a revisão a fim de verificar a presença de incapacidade, o que foi afastado 
pelo expert que concluiu pela capacidade laborativa. 

3. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da 3ª Turma Recursal de 
Pernambuco que, em alegada hipótese semelhante, aplicou, de forma retroativa, a Lei 
n. 13.847/2019, dispensando o autor de avaliação periódica, posto que, quando do início 
da vigência da referida Lei, o demandante ainda estava em período de percepção da 
mensalidade de recuperação. 

4. Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de 
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 



direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem 
como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de 
Uniformização. 

5. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados 
recorridos e o(s) precedente(s) apresentado(s). 

6. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a 
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente). 

7. Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do 
pedido de uniformização de interpretação. 

8. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem julgou improcedente o pedido 
de restabelecimento da aposentadoria por invalidez, sob os seguintes fundamentos: 

 

 “[...] Ao que se observa do contexto processual, observo que o demandante 
foi beneficiário da aposentadoria por invalidez de 19/09/2011, cessado em 
05/06/2018, recebendo no presente momento mensalidade de recuperação 
até o dia 05/12/2019 (CNIS anexo 15). 

De mais a mais constato que na perícia judicial (anexo 25) restou verificado 
que o demandante é portador de doença pelo vírus HIV – CID10 B24 desde 
2003, que, embora tenha estado incapacitado no período entre 2003 a 2018 
(momento em que recebeu benefício por incapacidade – CNIS anexo 15), no 
momento atual não apresenta limitação para atividade laborativa. Ou seja, 
embora esteja dispensado da avaliação, fica claro que se não está incapaz 
não deve receber o benefício por incapacidade. 

Reforço que à época que Sr. Damião foi submetido a perícia administrativa 
estava vigendo a Lei 13.457/2017 que previa ser possível a convocação 
do segurado aposentado por invalidez ‘a qualquer momento para avaliação 
das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida 
judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101’. 

Neste toar, deve-se considerar que a lei que rege a revisão da 
aposentadoria por invalidez é aquela vigente à época da sua revisão, sendo 
vedada a aplicação da nova lei previdenciária aos casos de revisão que 
ocorreram em momento anterior ao início de sua vigência, ainda que mais 
benéfica ao segurado, salvo se houver disposição expressa que determine 



a aplicação retroativa. Tal entendimento prestigia os princípios do ato 
jurídico perfeito, do tempus regit actum e da segurança jurídica. 

Dessa maneira, entendo que a Lei 13.847/2019 não deve ser aplicada ao 
presente caso.”. (grifei) 

 

9. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz 
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência. 

10.  No caso em análise, a princípio, não seria reconhecido direito ao autor à 
percepção de benefício por incapacidade previdenciário. 

11.  Contudo, a situação em apreço merece algumas considerações.  

12. O legislador, por meio da recente Lei n. 13.847, de 19 de junho de 2019, 
dispensou os portadores de HIV/AIDS da reavaliação pericial, quando estiverem no 
usufruto de algum benefício previdenciário  (Lei n. 8.213/1991, art. 43, com a redação 
dada pela Lei n. 13.847/2019). No entanto, deixou de levar em consideração os casos 
em que a parte havia sido submetida a exame pericial antes da entrada em vigor da 
norma legal em comento. 

13. Com isso, criou-se situação na qual o princípio da isonomia restou claramente 
violado, haja vista que segurados, portadores da mesma moléstia e ostentando idêntica 
condição de saúde, podem receber tratamento diverso do INSS. Há, portanto, clara 
violação ao princípio da igualdade, insculpido no artigo 5º, caput, da Constituição 
Federal. Diante desse cenário, cabe ao Judiciário zelar pela observância da isonomia 
entre os segurados. 

14. Logo, levando em consideração que os segurados portadores do vírus HIV/AIDS 
encontram-se dispensados de reavaliação pericial, por força das alterações promovidas 
no artigo 43 da Lei n. 8.213/1991, pela Lei n. 13.847/2019, há que ser resguardado o 
mesmo tratamento àqueles que, antes da entrada em vigor do diploma legal em apreço, 
tiveram os seus benefícios cessados pelo INSS, não obstante sejam portadores das 
mesmas condições de saúde dos indivíduos que foram isentados do exame pericial após 
a entrada em vigor da Lei n. 13.847/2019. 

15. No caso em análise, o demandante, portador do vírus HIV, recebeu o benefício 
de aposentadoria por invalidez por longo período, o qual foi cessado por perícia médica 
desfavorável realizada na via administrativa. Logo, entende-se que o benefício não 
poderia ter sido cessado, haja vista que a intenção do legislador foi conceder aos 
portadores de HIV/AIDS proteção ampla, resguardando-os do cancelamento de 
benefícios previdenciários em virtude de reavaliação médica. 



16. Portanto, pelos motivos acima explanados e levando-se em consideração que o 
autor percebeu o benefício de aposentadoria por invalidez por quase sete anos, merece 
reforma o acórdão recorrido. 

 17. Nesses termos, a TRU conhece do pedido de uniformização de jurisprudência, 
para, no mérito, dar-lhe provimento, restabelecendo a sentença do JEF. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 
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EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISPENSA DE PERÍCIA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA. 
ALTERAÇÃO RECENTE DO ART. 43, §5º DA LEI N. 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA 
PELA LEI N. 13.847/2019. BENEFÍCIO REVISADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI. 
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS 
REGIT ACTUM. IMPROVIMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. 

I - Relatório 



1.         Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de 
acórdão oriundo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária de Pernambuco que deu provimento ao recurso do ente público, 
reformando a sentença. 

2.         O aresto combatido reformou sentença de procedência do pedido de 
restabelecimento de aposentadoria por invalidez, para julgar o pleito autoral 
improcedente, em razão da perícia judicial atestar que não havia incapacidade 
laborativa. Concluiu o julgado combatido que, apesar de ser portador do vírus HIV – 
CID10 B24, tendo a perícia administrativa sido realizada durante a vigência da Lei nº 
13.457/2017, seria possível a revisão a fim de verificar a presença de incapacidade, o 
que foi afastado pelo expert que concluiu pela capacidade laborativa. 

3.         A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da 3ª Turma Recursal 
de Pernambuco que, em alegada hipótese semelhante, aplicou, de forma retroativa, a 
Lei n. 13.847/2019, dispensando o autor de avaliação periódica, posto que, quando 
do início da vigência da referida Lei, o demandante ainda estava em período de 
percepção da mensalidade de recuperação. 

II - Mérito 

4.         Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de 
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem 
como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de 
Uniformização. 

5.         Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados 
recorridos e o(s) precedente(s) apresentado(s). 

6.         Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a 
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente). 

7.         Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do 
pedido de uniformização de interpretação. 



8.         No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem julgou improcedente o 
pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez, sob os seguintes 
fundamentos: 

 “[...] Ao que se observa do contexto processual, observo que o demandante foi 
beneficiário da aposentadoria por invalidez de 19/09/2011, cessado em 05/06/2018, 
recebendo no presente momento mensalidade de recuperação até o dia 05/12/2019 
(CNIS anexo 15). 

De mais a mais constato que na perícia judicial (anexo 25) restou verificado que o 
demandante é portador de doença pelo vírus HIV – CID10 B24 desde 2003, que, 
embora tenha estado incapacitado no período entre 2003 a 2018 (momento em que 
recebeu benefício por incapacidade – CNIS anexo 15), no momento atual não 
apresenta limitação para atividade laborativa. Ou seja, embora esteja dispensado da 
avaliação, fica claro que se não está incapaz não deve receber o benefício por 
incapacidade. 

Reforço que à época que Sr. Damião foi submetido a perícia administrativa estava 
vigendo a Lei 13.457/2017 que previa ser possível a convocação do segurado 
aposentado por invalidez ‘a qualquer momento para avaliação das condições que 
ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o disposto no art. 101’. 

Neste toar, deve-se considerar que a lei que rege a revisão da aposentadoria por 
invalidez é aquela vigente à época da sua revisão, sendo vedada a aplicação da nova 
lei previdenciária aos casos de revisão que ocorreram em momento anterior ao 
início de sua vigência, ainda que mais benéfica ao segurado, salvo se houver 
disposição expressa que determine a aplicação retroativa. Tal entendimento 
prestigia os princípios do ato jurídico perfeito, do tempus regit actum e da 
segurança jurídica. 

Dessa maneira, entendo que a Lei 13.847/2019 não deve ser aplicada ao presente 
caso.”. (grifei) 

  

9.         A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado 
incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 
subsistência. 

10.       No caso em análise não é de ser reconhecido o direito ao Autor à percepção de 
benefício por incapacidade previdenciário. É que as razões apresentadas pelo Relator 



nos autos do processo atacado são suficientes para a manutenção do julgado. Invoco, 
ainda as razões apresentadas pelo MM. Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, para 
negar provimento à pretensão da parte Autora, cujo termos, também invoco como 
razão de decidir: 

É que o ato administrativo em discussão foi praticado na vigência da Lei 
13.457/2017 que autorizava a convocação do segurado aposentado por invalidez ‘a 
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no 
art. 101’ sem a restrição do novel § 5º. Ou seja, a cessação data de 05/06/2018, 
anteriormente, assim, à Lei n. 13.847/2019. 

O ato jurídico praticado, assim, foi literalmente perfeito, de acordo com a legislação 
vigente no momento de sua prática. Assim, resta protegido pelo princípio 
constitucional específico (art. 5º, XXXVI da Constituição Federal: a lei não prejudicará 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada). 

Dito entendimento, da impossibilidade de mescla de vantagens do novo regime 
jurídico com o anterior, é a tônica, aliá, do STF: 

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 
REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber como agravo 
interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão 
monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para 
complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a 
todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de 
Processo Civil de 2015. 2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, “na 
sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado 
conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto 
inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico.” 3. Embargos de declaração 
recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (STF, 1ª. T, RE 580206 
ED-segundos, rel. Min. Alexandre de Moraes, Acórdão Eletrônico DJe-
292  19.12.2017) 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. 
ARTIGO 3º DA EC N. 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 
16.12.1998. BENEFÍCIO CALCULADO NOS TERMOS DAS NORMAS VIGENTES ANTES DO 
ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. O segurando que queira 
incorporar tempo de serviço posterior ao advento da EC n. 20/98 para se aposentar, 



não pode se valer da legislação anterior para calcular o benefício previdenciário, 
devendo, sim, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de 
transição. Porquanto, de forma diversa, se criaria um regime misto de aposentadoria 
incompatível com a lógica do sistema. Nesse sentido, RE n. 575.089, Relator o 
Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.10.08, assim ementado: “EMENTA: 
INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3º DA EC 
20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. 
BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO 
ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora 
tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC 
20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras 
vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime 
jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo 
sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens 
caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios 
previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido.” 2. In casu, o acórdão 
originariamente recorrido assentou: “APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. EC 
Nº 20, DE 1998. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16-12-1998. Inviável a utilização de 
tempo de serviço posterior a 16-12-1998 e a aplicação do regramento anterior à EC nº 
20/98, sem as alterações por ela estabelecidas.” 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento” (STF, 1ª. T., RE 671628 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Acórdão Eletrônico DJe-
095 16.05.2012). 

11. A Lei 13.847, de 19/06/2019, foi exarada muito depois, portanto, da cessação do 
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o que ocorreu em 
05/06/2018. No caso, é de se aplicar o princípio tempus regit actum. Nesse sentido, 
invoco precedente do STF: 

“Os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que 
preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Incidência, nesse domínio, da 
regra ‘tempus regit actum’, que indica o estatuto de regência ordinariamente 
aplicável em matéria de instituição e/ou de majoração de benefícios de caráter 
previdenciário. Precedentes” (AI 625.446-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda 
Turma, DJe  19.9.2008). 

  

III - Conclusão 

Assim, nego provimento ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos termos 
do Voto supra. 



                                                              A C Ó R D Ã O 

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5ª Região, decidiu, por maioria, negar provimento ao Incidente de Uniformização 
Regional, nos termos do voto do Relator para Acórdão, Flávio Lima. Vencidos o 
Relator originário Dr. Rudival, Dra. Kylce, Dr. Cláudio Kitner e Dr. Guilherme Masaiti 
Hirata Yendo. 

  

                                               Recife, data do julgamento. 

Flávio Roberto Ferreira de Lima 

Juiz Federal Relator p o Acórdão 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, negar provimento ao 
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator para Acórdão, Dr. 
Flávio Lima. Vencidos o Relator originário Dr. Rudival, Dra. Kylce, Dr. Cláudio Kitner e 
Dr. Guilherme.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

02. 0534708-93.2019.4.05.8013  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Maria Jose da Silva 
Adv/Proc: Juciano Ferreira dos Santos – OAB/AL015852 
Origem:  Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. CONTAG. DESCONTOS EM 
BENEFÍCIO. DANO MORAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 42 DA TNU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

 

1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo interposto 
para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado 
perante a Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente. 

3. O aresto combatido reformou sentença de improcedência do pedido, para 
condenar a ré ao pagamento a restituição de todos os descontos não autorizados, no 
período de 01/2014 a 03/2019, na aposentadoria da parte autora em direção a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
(CONTAG), e condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de o INSS continuar com os descontos indevidos 
mesmo após a parte autora tendo procurado resolver a questão na via administrativa. 
O acórdão recorrido considerou que seria impossível à parte autora comprovar não ter 
se associado à CONTAG, reputando tal prova como diabólica, sendo suficiente à 
alegação da autora, aliada ao Histórico de Créditos que evidencia que os descontos são 
recentes e as providências não foram adotadas de imediato. 



4. O INSS sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que não 
deve ser condenada ao pagamento de danos morais, visto que, embora a parte autora 
alegue que não houve autorização para que a CONTAG procedesse com os descontos 
em seu benefício previdenciário, os descontos ocorrem há muitos anos e apenas 
recentemente que ela se atentou para isso. Em defesa de sua tese, colaciona paradigma 
da TR/RN (0501200-86.2015.4.05.8405). 

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado 
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto 
do conjunto probatório, concluindo pela ocorrência de danos morais, nos seguintes 
termos: 

 

“[...] 6. Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante de que 
não foi demonstrada a tentativa de responsabilização da CONTAG 
previamente e que o INSS possui responsabilidade meramente subsidiária, 
o caso em exame, não se trata de desconto de empréstimo consignado, mas 
desconto de contribuição associativa em favor da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG). 
Contudo, a sentença analisou matéria diversa daquela tratada nos autos, 
aplicando-se jurisprudência da TNU atinente à responsabilidade civil pelos 
danos patrimoniais decorrentes de ‘empréstimo consignado’. Inclusive, na 
hipótese dos autos, essa Turma Recursal vem condenando a autarquia 
previdenciária a devolver os valores descontados se não restar comprovada 
a autorização do respectivo desconto dada pelo titular do benefício 
previdenciário. Nos autos, a autarquia não apresentou  qualquer documento 
que justificasse os descontos, não se eximindo de seu ônus probatório. 

7. Nessa linha, importante frisar que a parte autora, ao revés, trouxe os 
extratos com os descontos relativos à ‘consignação CONTAG’ no Histórico de 
Créditos constante no anexo 05, que revelam descontos durante o ano de 
2014 ao ano de 2019. Seria impossível à parte autora comprovar não ter se 
associado à CONTAG, prova que reputo diabólica, sendo suficiente à 
alegação da autora, aliada ao Histórico de Créditos que evidencia que os 
descontos são recentes e as providências foram adotadas de imediato. 

... 



9. No caso em lupa, os danos não só foram materiais, tendo os fatos causado 
notórios transtornos e abalo psíquico à alma do autor, na medida em que, 
embora houvesse procurado o INSS para resolver a questão 
administrativamente, a prova dos autos apontam que,  a consignação 
irregular ainda continuou sendo feita.”. 

  

7. Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que 
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da 
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte. 

8. Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em 
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de 
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova 
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de 
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a 
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes. 

9. No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da 
prova, uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma 
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu 
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015). 

10. Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 



Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, negar provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vencido, Dr. Gilton. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

03. 0502999-50.2018.4.05.8312  
Recorrente:  João José de Oliveira 
Advogado:  João Campiello Varella Neto – OAB/PE030341D 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE 
EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A HERBICIDAS. AGENTE QUÍMICO 
NÃO PREVISTO NA NR-15. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA 
DESPROVIDO. 

 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de 
acórdão oriundo da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária de Pernambuco que deu parcial provimento aos recursos da parte autora e do 
ente público, reformando parcialmente a sentença.  

2. O aresto combatido considerou que as substâncias mencionadas no PPP 
(PARAQUAT, GLIFOSATO, 2.4D, AMTRINA, HEXAZINONE, DIORON) não ensejam o 
cômputo especial, uma vez que não constam nas normas que regem a matéria.  



3. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da 3ª Turma Recursal de 
Pernambuco que, em alegada hipótese semelhante, “reconheceu a especialidade da 
atividade desenvolvida com exposição ao agente químico 2,4D, nome popular do ácido 
diclorofenoxiacético, previsto no Anexo 13 da NR-15, do MTE”. 

4. Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de 
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem 
como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de 
Uniformização. 

5. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados 
recorridos e o(s) precedente(s) apresentado(s). 

6. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a 
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente). 

7. Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do 
pedido de uniformização de interpretação. 

8. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem rejeitou a especialidade da 
atividade com exposição aos agentes químicos alegados, sob o seguinte fundamento: 

 

 “[...] No caso dos autos, de acordo com a descrição das atividades do 
PPP(anexo 9) não é possível enquadrar o período de 09/07/79 a 
28/04/1995 no item 2.2.1 do quadro anexo do Decreto n° 
53.831/64(Agricultura/ Trabalhadores na agropecuária) segundo a tese 
fixada pelo STJ, motivo pelo qual reputo o citado intervalo como tempo de 
serviço comum. 

Com relação aos agentes químicos, as substâncias mencionadas no PPP 
(PARAQUAT, GLIFOSATO, 2.4D, AMTRINA, HEXAZINONE, DIORON) não se 
encontram previstas nos Decretos que regem a matéria nem na NR15 do 
INSS.”. (grifei) 

 

9. Com efeito, ao contrário do mencionado na peça recursal e no acórdão 
paradigma, a substância química indicada (2,4D – ácido diclorofenoxiacético) não 
encontra previsão no anexo 13 da NR-15. 



10. Desse modo, o acórdão impugnado não merece reforma, tendo em vista que não 
restou comprovada a exposição do autor a defensivos agrícolas integrantes do Anexo 13 
da NR-15.   

11. Em conclusão, é o caso de conhecer do incidente, porém, para lhe negar 
provimento, mantendo o acórdão recorrido. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais em CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto, porém, 
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto-ementa do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, conhecer e negar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 
Vencidos, Dra. Kylce e Dra. Paula Emília, que não conheciam, e Dr. Gilton e Dr. Cláudio 
Kitner, que conheciam e dava provimento. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  



Secretaria da TRU 

04. 0515343-02.2018.4.05.8300 
Recorrente:  Everaldo Venceslau da Silva 
Advogado:  João Campiello Varella Neto  – OAB/PE030341D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE EXERCIDA EM 
CONDIÇÕES ESPECIAIS. GARI/VARREDOR. PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A TURMA RECURSAL DE ORIGEM PROCEDA AO 
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. 

 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente. 

3. O aresto combatido considerou como tempo de serviço especial apenas os 
períodos de labor de 05/03/1997 a 05/04/1999 (EMLURB/Coletor) e de 11/02/2000 a 
22/09/2017 (EMLURB/Coletor), não reconhecendo o período anterior a 05/03/1997, 
sob a justificativa de “que o trabalho em varrição/coleta de lixo não encontra previsão 
nos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/797, os quais exigiam, para a configuração da 
exposição a agentes biológicos e o enquadramento da atividade como especial, que o 
trabalho fosse permanentemente exposto ‘ao contato com doentes ou materiais 
infecto-contagiantes’, relacionados à assistência médica, odontológica, hospitalar e 
outras atividades afins.”. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que o período de 07/08/1987 a 04/03/1997 deve ser reconhecido como especial, pois 
laborou como varredor (gari) e coletor de lixo, estando exposto a agentes nocivos 
biológicos do tipo vírus, fungos e bactérias. Conclui que é suficiente que o PPP ateste a 



exposição ao agente insalubre, visto que o rol de atividades insalubres é meramente 
exemplificativo (Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79).  Em defesa dessa tese, colaciona 
paradigmas da 1ª TR/PE (0520767-59.2017.4.05.8300);  3ª TR/PE (0503645-
96.2018.4.05.8300) e da TRU da 5ª Região (0513782-07.2013.4.05.8400 e 0516198-
45.2013.4.05.8400), nos quais se entende possível o reconhecimento da insalubridade 
da atividade “não por enquadramento, mas pela devida comprovação de exposição a 
agentes nocivos biológicos, através de formulário, laudo ou PPP”. 

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. Do cotejo entre o acórdão combatido e os julgados paradigmas, observo que está 
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática e jurídica entre os 
julgados recorrido e o precedente apresentado. 

7. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza/atividade de gari-
varredor) para se chegar a conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente): no 
caso recorrido, entendeu-se que tal atividade não se caracteriza como atividade especial 
pela inexistência de previsão da atividade nos decretos vigentes à época da prestação; 
ao passo que nos paradigmas entendeu-se contrariamente que tal atividade pode ser 
reconhecida como especial através de comprovação mediante prova técnica. 

8.  Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do 
pedido de uniformização de interpretação. 

9. Na hipótese dos agentes biológicos, em razão de tais agentes se encontrarem 
previstos no Anexo XIV da NR-15, eles estão submetidos à análise qualitativa de risco, 
independentemente da época de prestação da atividade.  

10. Com efeito, a NR-15 considera “atividades ou operações insalubres” as que se 
desenvolvem acima dos limites de tolerância com relação aos agentes descritos nos 
Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, entendendo-se por “Limite de Tolerância”, a concentração ou 
intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 
agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. Para 
as atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 e 14, não há indicação a respeito de limites 
de tolerância.  

11.  No próprio anexo XIV se afirma que as atividades insalubres ali contempladas 
referem-se àquelas que “envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa”, enquadrando como “insalubridade em grau 
máximo” aquelas em contato permanente com “lixo urbano”. 



12. Com efeito, a TNU já decidiu que, embora não possa ser enquadrada por 
categoria profissional ou por mera presunção de exposição a agente nocivo, a atividade 
de “gari”, prestada em qualquer época, pode ser reconhecida como especial através de 
prova técnica: 

 

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. GARI. QUALIFICAÇÃO DO 
TEMPO DE SERVIÇO POR SIMPLES ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE NÃO 
LISTADA NO DECRETO N.º 53.831/64 NEM NO DECRETO N.º 83.080/79. 
UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA SIMILARIDADE OU ENQUADRAMENTO POR 
ANALOGIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO, CONTUDO, DA PRESUNÇÃO 
DE EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. NECESSIDADE DE PROVA FUNDADA EM 
AVALIAÇÃO TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM BASE NAS MÁXIMAS DA 
EXPERIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 
(PEDILEF 0500363-51.2017.4.05.8311. rel. Juiz Federal BIANOR ARRUDA 
BEZERRA NETO, j. 21.11.2018) 

 

13.  No caso dos autos, a fundamentação do acórdão recorrido, mormente em razão 
do reconhecimento do período a partir de 05/03/1997, permite concluir que a parte 
autora, no exercício de suas funções, estava exposta a agentes biológicos previstos no 
Anexo XIV da NR-15 e na NR-9/MTE. 

14. Em conclusão, é o caso de conhecer-se do incidente, dando-lhe parcial 
provimento, para determinar o retorno dos autos à origem para a devida adequação, 
nos termos da Questão de Ordem n. 20 da TNU. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais em CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto, 
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto-ementa do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 



RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar 
parcial provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do 
Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

05. 0507992-29.2019.4.05.8013 
Recorrente:  Joel Vieira da Silva  
Advogado:  Edes Soares de Oliveira Filho  – OAB/AL 010362  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO.  PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. 
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. MATÉRIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 43 DA TNU. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 
DA TNU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

 



1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido extinguiu o feito sem resolução do mérito por constatar a 
existência de coisa julgada, uma vez os períodos laborados já haviam sido objeto de 
análise judicial em ação anterior de aposentadoria por tempo de contribuição, não 
obstante ter sido apresentado novo documento (PPPs novos). 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que a apresentação de novo documento (PPP), corrigido pelo empregador, tem o 
condão de afastar a coisa julgada. Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/SE 
(0502608-83.2013.4.05.8502), no qual se entendeu que eventual irregularidade no 
preenchimento do PPP não pode ser imputada ao segurado, que não tem qualquer 
ingerência na sua confecção. 

5. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, o incidente de uniformização de 
jurisprudência, no âmbito dos juizados especiais federais, somente é cabível para dirimir 
divergências entre decisões sobre questões de direito material. 

6. No caso dos autos, o inconformismo do recorrente quanto ao reconhecimento 
da coisa julgada pressupõe necessariamente o cotejo da decisão transitada em julgado 
em processo anterior e dos novos documentos apresentados na presente ação, nos 
termos da legislação processual. Trata-se, assim, de matéria de cunho eminentemente 
processual, circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização. 

7. Aplicação da Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

8. Ora, no caso em análise, ainda se vislumbra tentativa pela parte recorrente do 
reexame da matéria fática, esta vetada às Turmas de Uniformização (Súmula 42 da 
TNU).  

9.  Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

ACÓRDÃO 



 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

06. 0510082-38.2018.4.05.8500 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Maria Jose Batista dos Santos  
Adv/Proc: Andress Amadeus Pinheiro Santos  – OAB/SE 007875  
Origem:  Turma Recursal SJSE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 



EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DA DCB. AUSÊNCIA 
DE SIMILITUDE FÁTICA. QUESTÃO DE ORDEM 22 DA TNU. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo interposto 
para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado 
perante a Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido manteve a sentença de procedência para condenar o INSS à 
concessão do benefício de auxílio-doença, fixando a data de cessação do benefício em 
12 (doze) meses, a contar da data da realização da perícia, que constatou a incapacidade 
temporária da parte autora, conforme estabelecido no laudo pericial. 

4. O INSS sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que a 
DCB não poderia ter sido fixada em 12 (doze) meses por mera estimativa ou subjetivismo 
do juiz, sem evidência em documentos médicos, devendo ser fixada em 270 dias, tendo 
como base as provas presente dos autos, mais especificamente, o laudo judicial. Alega, 
ainda, que não se pode considerar como elemento técnico circunstâncias genéricas, tais 
como a “gravidade da doença”, “falta de acesso” a tratamentos médicos adequados e a 
“demora na marcação das consultas/exames pelo SUS”. Em defesa de sua tese, 
colaciona paradigmas da 1ª TR/PE (0501204-36.2018.4.05.8303T); da TRU/5ª Região 
(0501420-97.2018.4.05.8302T; 0500125-62.2017.4.05.8204T e 0502878-
92.2017.4.05.8106). 

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma observo que não 
está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados recorrido 
e paradigma. 

7. Explico: 



8. Conforme já apontado antes, no acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem, 
mantendo a sentença sob o entendimento de que: 

 

“Em relação ao ponto controvertido, a sentença consignou que: 

‘(...) 

No tocante à DCB, apesar de o perito ter fixado um prazo de 
recuperação aproximado de 270 dias, este é apenas um prognóstico 
médico para pessoas que possuem acesso ao que existe de melhor na 
rede médica especializada ofertada pelo mercado, o que não se revela 
nestes autos. 

Sendo assim, considerando a gravidade da doença enfrentada pela 
parte autora, a falta de acesso da mesma aos tratamentos médicos 
adequados, e a demora na marcação das consultas/exames pelo 
Sistema Único de Saúde - SUS, fixo a DCB no prazo de 12 meses, a 
contar da data da perícia, cabendo à parte autora, caso não se 
considere apta ao retorno de suas atividades laborais habituais, 
requerer a prorrogação do seu benefício, dentro do prazo legal, sendo 
que, nesta hipótese, a autarquia previdenciária somente poderá 
cessar o auxílio-doença após realização de perícia.’. 

... 

No caso em apreço, entendo que a magistrada sentenciante 
fundamentou  concretamente quanto ao ponto (considerando as 
circunstâncias específicas do caso concreto e a gravidade da enfermidade 
apresentada pelo autor), de modo que o prolongamento do prazo fixado no 
laudo não se mostra, em princípio, excessivo.” (grifei) 

 

9. No caso paradigma, o objeto é o termo inicial de contagem do benefício de 
auxílio-doença com alta programada (se da data da perícia ou da data do despacho do 
benefício), ao passo que o acórdão recorrido fixa o termo inicial na data da perícia, mas 
estabelece prazo estimado diferente do perito para recuperação da parte autora, o que 
não tem haver com o termo inicial de contagem do benefício.  

10. Portanto, não há a similitude fática a permitir o conhecimento do presente 
incidente de uniformização, uma vez que não se partiu do mesmo fato (de mesma 
natureza) para se chegar a conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente), 
mas sim partiram os órgãos julgadores, nos casos citados, de fatos diversos, de modo 



que não há como compararem-se os julgamentos, para efeito de interposição do 
presente incidente de uniformização. 

11. Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 
Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 



07. 0514478-76.2018.4.05.8300 
Recorrente:  Sebastiana Maria da Conceição  
Advogado:   Defensoria Pública da União 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
INCAPACIDADE PREEXISTENTE À REFILIAÇÃO AO RGPS. REEXAME DA MATÉRIA 
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 DA TNU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO 
INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente. 

3. O aresto combatido considerou que estaria configurada a incapacidade 
preexistente ao reingresso da parte autora no RGPS. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da 1ª Turma Recursal de 
Pernambuco que, em alegada hipótese semelhante, firmou entendimento segundo o 
qual “A preexistência de moléstia adquirida na infância não impede a concessão do 
benefício se o mal não impediu o portador de exercer atividades laborais, sobrevindo a 
incapacidade por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão”. 

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado 
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto 
do conjunto probatório, concluindo pela preexistência da incapacidade ao reingresso ao 
RGPS, nos seguintes termos: 



 

“[...] No caso dos autos, por meio do laudo médico de anexo 10, o perito 
judicial atestou ser a autora portadora de asma (CID-10 J45) desde 2011, 
com incapacidade laborativa parcial e permanente, estando impedida de 
desempenhar atividades que demandem esforços físicos intensos, afetando 
a função de faxineira, com DII fixada em 09/2017 (avaliando a história 
natural da doença). 

Analisadas as circunstâncias peculiares do caso concreto, em especial a 
análise sistematizada das constatações periciais, penso que está configurada 
incapacidade preexistente ao reingresso da parte no RGPS. Com efeito, de 
acordo com os dados do CNIS de anexo 6, a recorrida manteve vínculo 
empregatício até 09/05/1992 (p. 2) e apenas em 02/2017 é que voltou a 
recolher contribuições previdenciárias na condição de contribuinte 
individual (p. 3), quando já possuía 60 anos de idade (nascimento em 
03/11/1956 – anexo 2, p. 1). 

Sucede que, da perícia administrativa realizada em 19/06/2018, depreende-
se que foi diagnosticada a CID J45 (asma), ficando consignado no item 
‘História’ o seguinte: ‘REFERE SER PORTADORA DE ASMA BRÔNQUICA DESDE 
A INFÂNCIA, COM PIORA NOS ÚLTIMOS 6 ANOS. DMA (DRA SIMONE SGOTTI 
9508 02/05/18 ASMÁTICA E HIPERTENSA, PORTADORA DE DISTÚRBIO 
VENTILATÓRIO OBSTRUTIVO. EM USO 
DEALENIA+BUSONID+AEROLIN.ESPIROMETRIA(03/04/17): PADRÃO 
OBSTRUTIVO MODERADO.’. 

Portanto, o agravamento da doença de que a autora já era portadora 
desde a infância se deu no ano de 2012 (6 anos antes do atestado passado 
em 02/05/2018), havendo registro do uso de medicação em 04/2017, com 
padrão obstrutivo moderado. 

Releva notar, por necessário, que, embora não haja (ou a parte não tenha 
apresentado deliberadamente) documentos médicos que demonstrem 
cabalmente a existência da doença já com agravamento e/ou incapacidade 
anterior a 02/2017 (os quais apenas poderiam estar em poder da própria 
demandante), friso que o contexto acima relatado permite inferir a 
existência da patologia com agravamento desde 2012, em momento 
anterior ao reingresso ao RGPS. 

Desta feita, na hipótese em deslinde, há que se observar que se está diante 
de quadro de incapacidade não apenas previsível desde o início das 
contribuições previdenciárias em 02/2017, mas também provável ante o 
caráter evolutivo da doença já com agravamento verificado em momento 



anterior (2012), motivo pelo qual afasto a aplicação parágrafo único do art. 
59 da Lei de Benefício. Entendimento em sentido contrário subverteria 
completamente a álea do sistema previdenciário, vez que bastaria ao 
particular acometido por doença com prognóstico futuro desfavorável 
(re)filiar-se ao RGPS para garantir benefício decorrente de incapacidade que, 
embora inexistente, já era prevista e provável à época da (re)filiação.”. 
(grifos no original) 

  

7. Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que 
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da 
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte. 

8. Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em 
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de 
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova 
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de 
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a 
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes. 

9. No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da 
prova, uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma 
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu 
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015). 

10. Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

 
ACÓRDÃO 

 
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 
Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 



Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

08. 0504286-32.2019.4.05.8500 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Maria de Nazare de jesus  
Adv/Proc: Marcos Antônio Menezes Prado – OAB/SE 004485  
Origem:  Turma Recursal SJSE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 
DA TNU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo interposto 
para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado 
perante a Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 



declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente. 

3. O aresto combatido condenou o INSS ao pagamento do benefício de 
aposentadoria por invalidez, não enquadrando a parte autora como segurada facultativa 
de baixa-renda, mas como MEI (Microempreendedora Individual). 

4. O INSS sustenta que a parte autora, durante todo o trâmite processual, defendeu 
que era segurada facultativa de baixa-renda, ao se declarar dona de casa. Sendo assim, 
aduz que houve violação ao princípio da congruência, pois sequer houve tese da parte 
autora defendendo que deveria ser enquadrada na qualidade MEI. Em defesa de sua 
tese, colaciona paradigmas da 1ª TR/PE (0516203-71.2016.4.05.8300 e 0508209-
55.2017.4.05.8300) e da TR/RN (0500184-66.2016.4.05.8404S). 

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma observo que não 
está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados recorrido 
e paradigma. 

7. Explico: 

8. Conforme já apontado antes, no acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem, 
reformando a sentença, reconheceu a qualidade de segurada da parte autora, validando 
as suas contribuições, sob o entendimento de que: 

 

“Sobre o segurado facultativo de baixa renda, cumpre registrar novo 
entendimento da Relatoria. De fato, em julgamentos anteriores, 
considerava-se que a autodeclaração de exercício de atividade econômica 
autônoma implicava afastar a incidência do artigo 21 da Lei 8.212, com as 
alterações da Lei 12.470/2011, negando-se, por conseguinte a cobertura 
previdenciária. Sucede que a situação merece outro enfoque, na perspectiva 
da proteção constitucional ao direito à previdência e à confiança, sem 
prejuízo do caráter contributivo do regime da Previdência Social. 

De início, oportuno reconhecer o caráter objetivo das informações oficiais 
prestadas pela autarquia na página oficial 
(https://www.inss.gov.br/orientacoes/categorias-de-
segurados/facultativo-de-baixa-renda-dona-de-casa/), ao registrar acerca 
do facultativo de baixa renda: 



‘Facultativo de baixa renda é uma forma de contribuição ao INSS com 
o valor reduzido de 5% do salário-mínimo. Essa modalidade é exclusiva 
para homem ou mulher de famílias de baixa renda e que se dedique 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência 
(dono de casa) e não tenha renda própria.’ 

Em seguida, noticia os requisitos: 

‘Não possuir renda própria de nenhum tipo (incluindo aluguel, pensão 
alimentícia, pensão por morte, entre outros valores); Não exercer 
atividade remunerada e dedicar-se apenas ao trabalho doméstico, na 
própria residência; Possuir renda familiar de até dois salários mínimos. 
Bolsa família não entra para o cálculo; Estar inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais (CadÚnico), com situação atualizada nos 
últimos dois anos. A inscrição é feita junto ao Centro de Referência e 
Assistência Social (CRAS) do município. Se você não se enquadra 
nestas condições mas quer contribuir sobre um salário mínimo, veja o 
plano simplificado de Previdência Social.’ 

Passo seguinte, apresenta a forma simplificada de contribuir: ‘Gere a guia de 
recolhimento todo mês e contribua; Você também pode comprar um carnê 
em uma papelaria e contribuir, usando o código de pagamento 1929; Se tiver 
dúvidas, ligue para o 135.’ 

Não há, portanto, registro de etapa posterior de validação das contribuições, 
tampouco há previsão de comunicado formal ao contribuinte previdenciário 
acerca de eventuais irregularidades no recolhimento, gerando expectativa 
legítima de cobertura previdenciária, especialmente tendo em conta a 
clientela do serviço, segurado de baixa renda, regulado pela Constituição 
Federal no artigo 201, § 12º: ‘Lei disporá sobre sistema especial de inclusão 
previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem 
renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo.’ 

Não há como fugir, portanto, da moldura constitucional, que exige trabalho 
doméstico no âmbito da residência. Porém, tal assertiva não implica 
ausência de cobertura previdenciária, considerando o regramento 
constitucional que assegura o direito à previdência (art. 6º), a universalidade 
na cobertura orienta a seguridade social (art. 194, parágrafo único, I) e o 
caráter contributivo da previdência social. Nesse contexto, uma solução 
jurídica constitucionalmente adequada é o enquadramento como 
microeempreendedor individual, pois diminui a importância da mera 



nomenclatura no preenchimento voluntário de guias de pagamento por 
pessoas de baixa renda e assegura eficácia jurídica a autodeclaração de 
atividade econômica autônoma convergente com o recolhimento 
contributivo previsto no  art. 21, §2º, II, “a”, da Lei n. 8.212/91 
(Microempreendedor Individual – MEI). Note-se que o regime 
previdenciário do segurado facultativo de baixa renda e do segurado 
microempreendedor é idêntico no valor da alíquota e no rol de benefícios.  

Assim, devem ser computadas as contribuições vertidas pela parte autora 
sob a alíquota de 5%, sendo superada a fundamentação administrativa de 
indeferimento pela existência de renda pessoal informada no cadastro, 
haja vista o enquadramento na categoria de microempreendedor 
individual.” (grifei) 

 

9. Nos casos paradigmas, a tese para a improcedência se fundamenta na 
impossibilidade de conceder o benefício por não existir a qualidade de segurado 
facultativo baixa-renda, uma vez que as autoras teriam se qualificado como 
faxineira/diarista.  

10. Portanto, não há a similitude fática a permitir o conhecimento do presente 
incidente de uniformização, uma vez que não se partiu do mesmo fato (de mesma 
natureza) para se chegar a conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente), 
mas sim partiram os órgãos julgadores, nos casos citados, de fatos diversos, de modo 
que não há como compararem-se os julgamentos, para efeito de interposição do 
presente incidente de uniformização. 

11. Mais pormenorizadamente, no caso paradigma o motivo do indeferimento foi a 
não comprovação da qualidade de segurado facultativo baixa-renda, ao passo que, no 
caso ora recorrido, se consignou que a requerente deveria ser enquadrada como 
microempreendedora individual, donde a manifesta distinção entre os casos trazidos 
à comparação no incidente de uniformização. 

12. Ora, no caso em análise, ainda se vislumbra tentativa pela parte recorrente do 
reexame da matéria fática, esta vetada às Turmas de Uniformização (Súmula 42 da 
TNU). 

13. Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS. 

 

ACÓRDÃO 

 



Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 
Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

09. 0507951-65.2019.4.05.8400  
Recorrente:  Raimundo Nonato de Sousa  
Advogado:  Bruno Matarazzo Pennacchi Sarmento Pereira  – OAB/RN 015456A  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 



CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OPERADOR DE 
PÁ CARREGADEIRA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL POR 
ANALOGIA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 DA TNU. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente. 

3. O aresto combatido manteve sentença de parcial procedência que condenou o 
INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, contudo 
deixou de reconhecer como especiais os períodos de 01/03/1980 a 15/08/1980 e 
01/10/1980 a 09/02/1981, nos quais o autor laborou como “operador de pá 
carregadeira”, por entender que não há que se falar em enquadramento, uma vez que 
tal atividade não está elencada como especial nos Quadros Anexos aos Decretos 
53.813/64 e 83.080/79. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que, no período anterior à Lei n. 9.032/95, a atividade de “operador de pá carregadeira” 
presume-se insalubre por analogia à categoria profissional de motorista, tal como a de 
tratorista (Súmula nº 70, da TNU) enquadrada sob o Código 2.4.4 do Quadro Anexo do 
Decreto 53.831/64 e no Código 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/79. Em defesa dessa 
tese, colaciona paradigmas da 3ª TR/PE (0500439-24.2016.4.05.8307) e da TR/SE 
(0503534-59.2016.4.05.8502). 

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado 
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto 
do conjunto probatório, concluindo pela impossibilidade de enquadramento por 
categoria profissional, nos seguintes termos: 

 



“[...] 16. Com efeito, quantos os períodos de 01/03/1980 a 15/08/1980, 
01/10/1980 a 09/02/1981, nos quais o autor laborou ‘operador de pá 
carregadeira’ junto à empresa SEVERINO IRMÃO S/A COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA E NAVEGAÇÃO, não há que se falar em enquadramento, uma vez 
que tal atividade não está elencada como especial nos Quadros Anexos aos 
Decretos 53.813/64 e 83.080/79, não sendo possível enquadrá-la por 
analogia, à míngua de mínima descrição das atividades.”. (grifei) 

  

7. Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que 
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da 
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte. 

8. Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em 
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de 
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova 
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de 
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a 
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes. 

9. No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da 
prova, uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma 
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu 
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015). 

10. Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

 
ACÓRDÃO 

 
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 
Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, negar provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vencidos Dra. Kylce, Dr. Eduardo Vilar 
e Dr. Gilton Brito e Dr. Cláudio Kitner. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

10. 0508439-34.2016.4.05.8300 
Recorrente:  Paulo Leite da Silva  
Advogado: João Campiello Varella Neto   – OAB/PE 030341D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE EXERCIDA EM 
CONDIÇÕES ESPECIAIS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
42 DA TNU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente. 



3. O aresto combatido considerou que a parte autora não trabalhava na fabricação 
e transporte de cimento, nem tampouco na fabricação e transporte álcalis cáusticos. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da Turma Recursal de 
Sergipe que, em alegada hipótese semelhante, firmou entendimento segundo o qual 
“Até 05/03/97, subsiste o entendimento de que o enquadramento, por categoria 
profissional, nos Decretos em vigor à época, era suficiente para se configurar o traço de 
especialidade, conforme os códigos 2.3.3 e 2.4.4 do Decreto n º 53.831/64 e 2.4.2 do 
Decreto nº 83.080/79 e tópico 2.2.8”, bem como porque “a atividade na construção civil 
foi desenvolvida na função ou de pedreiro ou de guincheiro em empresas do ramo da 
construção civil pesada, envolvendo grandes obras, especialmente prédios”. 

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado 
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto 
do conjunto probatório, concluindo pela impossibilidade de reconhecimento da 
natureza especial nos períodos ora vindicados, nos seguintes termos: 

 

“[...] A parte Autora alegou que a sentença deveria ter reconhecido a 
especialidade nos seguintes períodos: Souza, Luna – 12/07/1991 a 
01/03/1996; Cond. Do Edifício Fernando da Fonte – 25/03/1996 a 
02/07/1997; Cond. Do Ed. Emp. – 03/11/1997 a 30/01/1998, invocado o 
disposto no item 1.2.9, do Decreto nº 53.831/64. Os anexos 25 informa que 
a parte Autora na atividade de Mestre de Obras esteve exposta a agentes 
químicos (álcalis cáusticos do cimento e cal), no períodos de 22/07/1991 a 
01/03/1996, bem como, Anexo 26, na mesma função, no período de 
25/03/1996 a 02/07/1997, também esteve exposta aos mesmos agentes 
químicos, de igual forma no Anexo 28, no período de 03/11/1997 a 
30/11/1998, também a parte Autora, na mesma função, também esteve 
exposta aos mesmos agentes prejudiciais à saúde. 

... 

No caso, a parte Autora não trabalhava na fabricação e transporte de 
cimento e mesmo assim, nas fases de grande exposição às poeiras. Nem 
tampouco na fabricação e transporte álcalis cáusticos.”. (grifei) 

  



7. Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que 
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da 
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte. 

8. Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em 
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de 
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova 
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de 
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a 
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes. 

9. No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da 
prova, uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma 
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu 
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015). 

10. Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

 
ACÓRDÃO 

 
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 
Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 



substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

11. 0506548-98.2018.4.05.8108 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): José Carneiro de Sousa   
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias  – OAB/CE 018571   
Origem:  2ªTurma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DEFESO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. QUESTÃO DE ORDEM 22 DA TNU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO 
INTERNO. 

 

1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo interposto 
para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado 
perante a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido manteve sentença de procedência do pedido de concessão 
de seguro-desemprego para pescador artesanal referente ao período de defeso, por 
considerar que os documentos exigidos pela legislação foram efetivamente 
apresentados pela parte autora. 



4. O INSS sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que a 
sentença deve ser anulada a fim de que se produza prova em audiência acerca do 
possível labor do autor no período entre defesos. Em defesa de sua tese, colaciona 
paradigma do 1ª TR/CE (0504027-83.2018.4.05.8108), que considerou que os 
documentos juntados pela parte autora se constituíam apenas em início de prova 
material, sendo importante a produção de prova oral para verificação de possível labor 
no período entre defesos, razão pela qual a sentença fora anulada. 

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma observo que não 
está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados recorrido 
e paradigma. 

7. Explico: 

8. Conforme já apontado antes, no acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem, 
mantendo a sentença, rejeitou o pedido de realização de audiência de instrução, sob o 
entendimento de que: 

 

“Assim, tendo o autor apresentado documentação comprobatória da pesca 
artesanal no período questionado, e não tendo o INSS justificado o 
indeferimento administrativo em razão diversa da não apresentação do 
CIR (documento este que não poderia ser exigido), resta devido o seguro 
defeso requerido. 

... 

O INSS indeferiu o benefício alegando que o autor não apresentou o CIR 
(anexo 02). Todavia, como já dito acima, referidos documentos não 
poderiam ser exigidos para o autor, referente ao defeso do biênio 
2015/2016. 

... 

No tocante à falta de audiência, entendo não configurar caso de nulidade. 
Como bem explanado pelo Magistrado, o autor recebeu seguro defeso no 
período imediatamente anterior ao período de pesca que fundamenta o 
pedido, não havendo qualquer indicativo de que o autor tenha dedicando-
se a funções diversas da pesca artesanal. Pelo contrário. O demandante 



juntou todos os documentos exigidos pela legislação, atestando que, de 
fato, é pescador de lagostas e exerceu esta atividade no ano de 2015. 

Ademais, o acervo probatório já constante nos autos dispensa a realização 
de audiência, sendo o pleito medida protelatória, sabendo-se que a pauta 
de audiência do juizado já está preenchida com processos que necessitam 
obrigatoriamente da colheita de prova oral.” (grifei) 

 

9. No caso paradigma, “o indeferimento administrativo do requerimento 
formulado pela parte autora (NB 173.124.268-6), por parte do INSS, sob o fundamento, 
unicamente, de que o requerente ‘não comprovou o exercício da atividade pesqueira 
embarcada, para defesos restritos a essas modalidades’.”. (grifei) 

10. Portanto, não há a similitude fática a permitir o conhecimento do presente 
incidente de uniformização, uma vez que não se partiu do mesmo fato (de mesma 
natureza) para se chegar a conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente), 
mas sim partiram os órgãos julgadores, nos casos citados, de fatos diversos, de modo 
que não há como compararem-se os julgamentos, para efeito de interposição do 
presente incidente de uniformização. 

11. Mais pormenorizadamente, no caso paradigma o motivo do indeferimento foi a 
não comprovação da própria atividade pesqueira, ao passo que, no caso ora recorrido, 
se consignou que a negativa administrativa decorreu apenas em razão da não 
apresentação de um documento (Caderneta de Inscrição e Registro – CIR), donde a 
manifesta distinção entre os casos trazidos à comparação no incidente de 
uniformização. 

12. Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 
Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 



Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

12. 0526138-85.2018.4.05.8100 
Recorrente:  Paulo Cezar de Araujo Lucena Filho  
Advogado:   Carlos Henrique da Rocha Cruz – OAB/CE 005496 
Recorrido (a): CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
Adv/Proc: Procuradoria  
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL – VPI. LEI N.º 10.698/2003. CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM. NATUREZA 
JURÍDICA HÍBRIDA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS RECONHECIDA PELO STF. PEDIDO 
DE UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de 
acórdão oriundo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária de Ceará que negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a 
sentença de improcedência.  

2. O aresto combatido manteve sentença de improcedência do pedido de 
implantação da vantagem pecuniária individual (VPI), prevista na Lei n. 10.698/03, por 



considerar que, em se tratando de servidor do Conselho Regional de Medicina do Ceará, 
não se estendem as vantagens e os benefícios concedidos aos servidores públicos, pois 
a autarquia profissional não se submete inteiramente ao regime jurídico-administrativo. 

3. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
ser possível a concessão da VPI, visto que os servidores públicos do CREMEC, pois, em 
razão do julgamento do STF no Recurso Extraordinário nº 562.917/CE, são servidores 
públicos enquadrados no estatuto dos servidores públicos federais, estando, ademais, 
no quadro de uma autarquia federal. Em defesa dessa tese, colaciona paradigma da 3ª 
TR/CE (0526113-72.2018.4.05.8100). 

4. Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de 
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem 
como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de 
Uniformização. 

5. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados 
recorridos e o(s) precedente(s) apresentado(s). 

6. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a 
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente). 

7. Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do 
pedido de uniformização de interpretação. 

8. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem manteve a sentença de 
improcedência por seus próprios fundamentos, nos seguintes termos: 

 

“[...] 18.Noutro giro, os Conselhos Regionais de Medicina possuem natureza 
jurídica de direito público (Autarquia Federal), conforme se depreende da 
leitura do art. 2º da Lei n.º 3268/57, isso por conta da descentralização 
administrativa das atividades do Estado (Dec. Lei n.º 200/67). A matéria 
restou solucionada quando do julgamento da ADI n.º 1717 pelo Supremo 
Tribunal Federal onde houve o reconhecimento efetivo da natureza jurídica 
de direito público dos Conselhos de Fiscalização Profissional. 

19.Como dito em sua contestação, o Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Ceará sempre primou e se pautou no princípio da legalidade em 
suas decisões. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 
CREMEC reconheceu a si como um órgão público, e em 2013 por força de 



decisão judicial o Supremo Tribunal Federal –STF, mediante o RE N.º 
562.917, determinou implantação do Regime Jurídico Único -RJU naquele 
Órgão. 

20.Todavia, apesar de o Conselho de Medicina ter implantado o RJU, por 
determinação judicial, não integrou no Sistema Executivo Federal e, no 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos-SIAPE, não está 
contemplado na situação funcional dos entes a eles vinculados. Ademais o 
CREMEC não integra o orçamento público, nada repassa ou recebe do 
erário e vive exclusivamente da contribuição dos médicos registrados, não 
integrando os quadros de qualquer órgão vinculados ao ente Federal, 
descabendo-lhes com isso, as regras gerais de planos de cargos e carreiras 
e salários das autarquias federais em geral. 

21.Assim, em razão da sua autonomia financeira e consequente falta de 
vínculo dos seus servidores com o ente federal e suas autarquias é que, 
nessa vertente, o CREMEC tem independência para organizar a sua 
estrutura administrativa, criar os seus estatutos, planos de cargos e 
salários, e gerir o seu regime próprio de previdência social, caso o institua, 
nos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Desse modo, as regras 
que regem os servidores da União, suas autarquias e Fundações não irão 
reger as carreiras criadas nos Conselhos de Fiscalização. 

22.A jurisprudência demonstra que as autarquias profissionais não se 
submetem inteiramente ao regime jurídico-administrativo, mas possuem 
um regime misto, que mais se aproxima do Direito Público. 

23.Deveras, a remuneração dos servidores dos conselhos profissionais é 
paga com as quantias arrecadadas diretamente por essas entidades e a 
fixação do valor desta remuneração é feita por meio de resolução. 

24.Logo, o CREMEC está submetido ao regime jurídico único por força de 
determinação judicial e, devido à sua natureza autárquica, o CREMEC 
encontra-se sujeito ao regime jurídico administrativo, portanto vinculado ao 
controle de fiscalização do Poder Público e assim abarcando todos os 
princípios constitucionais, privilégios e deveres próprios dos entes públicos. 
Todavia, seus servidores não se encontram acobertados pelos quadros dos 
servidores públicos federais. 

25.Assim, independentemente da aplicação do regramento jurídico da Lei 
n.º 8.112/90, deve ser observada a especificidade da remuneração dos 
servidores dos conselhos de fiscalização profissionais. Ou seja, as vantagens 
e os benefícios remuneratórios instituídos em prol dos servidores públicos, 
que são custeados pelo orçamento público da União (e a ele vinculado), não 



são extensíveis às pessoas que prestam serviços às entidades de fiscalização 
profissionais. 

26. Portanto, não há como acolher a pretensão autoral de incidência, sobre 
a sua remuneração, da vantagem pecuniária individual prevista na Lei n.º 
10.698/2003, haja vista o regime jurídico diferenciado ao qual se submete a 
remuneração dos servidores de autarquias profissionais.”. (grifei) 

 

9. Cinge-se a controvérsia à existência ou não de direito subjetivo em favor do 
Autor à implantação da Vantagem Pecuniária Individual, prevista na Lei n.º 10.698/2003, 
no valor fixo de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em seu 
contracheque. 

10.  Assim, impõe-se averiguar a natureza jurídica dos Conselhos de Fiscalização 
Profissional. 

11.  Recentemente, ao julgar as ADC 36, ADIn 5.367 e ADPF 367, o Supremo Tribunal 
Federal  reconheceu a característica híbrida dos conselhos profissionais, autorizando-os 
a contratar pessoal sob vínculo celetista.  

12. Com efeito, em voto divergente, seguido pela maioria do Plenário, o Ministro 
Alexandre de Moraes entendeu que “exigir a submissão do quadro de pessoal dos 
conselhos profissionais ao ‘regime jurídico único’ atrairia uma séria de consequências 
– como a exigência de lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação das 
remunerações respectivas – que atuariam de forma desfavorável à independência e 
funcionamento desses entes.”. 

13. Portanto, considerando o entendimento fixado na Corte Maior, deve ser 
afastada a tese sustentada pela parte autora, mantendo-se o acórdão recorrido. 

14. Em conclusão, é o caso de conhecer do incidente, porém, para lhe negar 
provimento, mantendo o acórdão recorrido. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais em CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto, porém, 
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto-ementa do relator. 

 



Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, conhecer mas 
negar provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do 
Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

13. 0500109-31.2019.4.05.8304  
Recorrente:  José de Lira rosado  
Advogado: João Paulo Rodovalho de Oliveira   – OAB/PE 027827  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REEXAME DA 
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 DA TNU. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 



 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente. 

3. O aresto combatido manteve sentença que julgou procedente em parte o pedido 
para conceder o benefício de auxílio-doença, com DIB na DER (11/12/2018) e DCB em 
27/09/2020. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que faz jus à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em face da 
sua incapacidade total, bem como das suas condições pessoais. Em defesa de sua tese, 
colaciona paradigma da 2ª TR/PE (0500227-41.2018.4.05.8304), no qual se entendeu 
que, em se tratando de incapacidade total e temporária que depende de tratamento 
cirúrgico, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que o segurado 
não é obrigado a se submeter ao procedimento.  

5. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.  

6. No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado 
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto 
do conjunto probatório, concluindo pela existência da incapacidade temporária, nos 
seguintes termos: 

 

“[...] No caso em exame, nos termos do laudo acostado aos autos (anexo 
15), concluiu o perito judicial que o recorrente é portador de 
espondiloartrose lombar, coxoartrose esquerda e lombalgia crônica, que o 
incapacita total e temporariamente para o exercício de toda atividade 
laborativa, indicando o prazo de dezoito meses para reavaliação. 

Observo que não há motivos para rebater o laudo médico, tendo em vista 
este ter sido bem confeccionado e fundamentado. Ademais, o expert em 
questão é profissional competente, imparcial, como terceiro desinteressado 



na lide. Portanto, não há óbice em adotar suas conclusões como razão de 
decidir, permeadas que são por critérios técnico-científicos, os quais não 
restaram elididos pelos elementos trazidos aos autos. 

Destarte, considerando que o laudo pericial informa que a incapacidade do 
autor é apenas temporária e indica prazo de dezoito meses para sua 
recuperação, entendo que o demandante faz jus a percepção do benefício 
de auxílio-doença, conforme decidido na sentença a quo. 

Nesse diapasão, e a míngua de outros elementos constantes dos 
autos, ressai a impossibilidade de conversão do benefício em 
aposentadoria por invalidez, dada a inexistência de incapacidade laboral 
permanente da parte autora.”. (grifos no original) 

  

7. Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que 
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da 
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte. 

8. Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em 
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de 
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova 
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de 
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a 
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes. 

9. No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da 
prova, uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma 
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu 
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015). 

10. Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

 
ACÓRDÃO 

 
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 
Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 



 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, negar provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencidos Dr. Gilton Brito e Dra. Paula 
Emília, que davam provimento ao recurso. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

14. 0502319-21.2020.4.05.8401  
Recorrente:  Dacineide Mota da Silva  
Advogado:   Liécio de Morais Nogueira – OAB/RN 012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO.  TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO 
SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 



 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido considerou estar ausente o interesse em agir, uma vez que 
verificada a falta de requerimento administrativo do pedido de declaração de não 
incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, em ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição do 
indébito tributário. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300);  3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300). 

5. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, o incidente de uniformização de 
jurisprudência, no âmbito dos juizados especiais federais, somente é cabível para dirimir 
divergências entre decisões sobre questões de direito material. 

6. No caso dos autos, o inconformismo do recorrente quanto à exigência de prévio 
requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial 
pressupõe necessariamente a análise da existência de interesse processual, nos termos 
da legislação processual. Trata-se, assim, de matéria de cunho eminentemente 
processual, circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização. 

7. Aplicação da Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

8.  Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

ACÓRDÃO 

 



Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

15. 0500152-22.2020.4.05.8404  
Recorrente: Maria Marilene Duarte   
Advogado:   Liécio de Morais Nogueira – OAB/RN 012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO.  TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 



SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO 
SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 

 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido considerou estar ausente o interesse em agir, uma vez que 
verificada a falta de requerimento administrativo do pedido de declaração de não 
incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, em ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição do 
indébito tributário. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300);  3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300). 

5. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, o incidente de uniformização de 
jurisprudência, no âmbito dos juizados especiais federais, somente é cabível para dirimir 
divergências entre decisões sobre questões de direito material. 

6. No caso dos autos, o inconformismo do recorrente quanto à exigência de prévio 
requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial 
pressupõe necessariamente a análise da existência de interesse processual, nos termos 
da legislação processual. Trata-se, assim, de matéria de cunho eminentemente 
processual, circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização. 

7. Aplicação da Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

8.  Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 



 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

16. 0500961-15.2020.4.05.8403 
Recorrente: Maria das Graças Melo de Sá Leitão    
Advogado:   Liécio de Morais Nogueira – OAB/RN 012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 



Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO.  TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO 
SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 

 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido considerou estar ausente o interesse em agir, uma vez que 
verificada a falta de requerimento administrativo do pedido de declaração de não 
incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, em ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição do 
indébito tributário. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300);  3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300). 

5. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, o incidente de uniformização de 
jurisprudência, no âmbito dos juizados especiais federais, somente é cabível para dirimir 
divergências entre decisões sobre questões de direito material. 

6. No caso dos autos, o inconformismo do recorrente quanto à exigência de prévio 
requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial 
pressupõe necessariamente a análise da existência de interesse processual, nos termos 



da legislação processual. Trata-se, assim, de matéria de cunho eminentemente 
processual, circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização. 

7. Aplicação da Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

8.  Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  



Secretaria da TRU 

17. 0519933-85.2019.4.05.8300  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Sandra Maria Xavier de Lima  
Adv/Proc: Mariana Elcia Quintino Silva   – OAB/PE039605    
Origem:  2ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE 
IMPOSTO SOBRE A RENDA. REFLEXO SOBRE VERBAS DERIVADAS. ADICIONAL DE 
FÉRIAS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS DESPROVIDO. 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de 
acórdão oriundo da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária de Pernambuco que negou provimento ao recurso do ente público, mantendo 
a sentença de procedência.  

2. O aresto combatido manteve sentença de procedência do pedido de inclusão do 
abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias, com ressarcimento das 
diferenças suportadas nos últimos cinco anos, por vislumbrar que o abono de 
permanência tem natureza remuneratória e, portanto, o caráter permanente exigido no 
art. 41 da Lei nº 8.112/90. 

3. O INSS sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que o 
acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da 1ª Turma Recursal do Ceará 
que reconheceu que, a despeito de o STJ considerar a natureza remuneratória do abono 
de permanência para fins tributários, ele não deve ser incluído na base de cálculo do 
adicional de férias, pois haveria risco evidente de se compensar o servidor público em 
patamar superior ao valor da sua contribuição previdenciária, violando o limite 
(máximo) fixado para pagamento da vantagem na Constituição. 

4. Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de 
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem 
como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de 
Uniformização. 

5. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados 
recorridos e o(s) precedente(s) apresentado(s). 



6. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a 
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente). 

7. Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do 
pedido de uniformização de interpretação. 

8. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem reconheceu a natureza de 
verba permanente do abono de permanência para fins de base de cálculo do terço de 
férias, sob os seguintes fundamentos: 

 

“[...] O STJ, quando do julgamento do REsp 1.192.556/PE, julgado sobre os 
auspícios da sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que, por exibir 
natureza remuneratória, deve incidir imposto de renda sobre o abono de 
permanência. 

Eis a tese firmada no aludido precedente: ‘Sujeitam-se a incidência do 
Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de 
permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7º 
da Lei 10.887/2004.’. 

O abono de permanência ostenta, pois, a natureza de verba permanente, 
por se tratar de contraprestação que se incorpora ao patrimônio jurídico do 
servidor de maneira irreversível, uma vez preenchidas a condições para a 
aposentadoria. 

Por sua vez, o adicional de férias, nos termos do art. 76 da Lei nº 8.112/90, 
corresponde a 1/3 da remuneração do período das férias. A questão jurídica 
debatida nos autos é justamente saber se, enquanto o servidor público exibe 
direito ao apontado abono de permanência, se tal verba caracteriza 
remuneração, devendo agregar, “ipso facto”, o adicional de férias. 

Destarte, evidenciando-se a natureza remuneratória da verba, de rigor a sua 
composição, quando do computo do terço de férias. 

Deveras, a pretensão cindir a natureza jurídica do abono de permanência 
em remuneratória e salarial não tem substância, haja vista que pretende 
construir uma feição desarrazoada do abono de permanência, exibindo 
natureza remuneratória, quando há incidência de imposto sobre a renda, 
mas tal feição se esvai quando da composição do adicional de férias. 

A tese jurídica, portanto, não merece guarida, pois o abono de permanência 
não se trata, pois, de forma de compensação ou de ressarcimento por gastos 



realizados, mas de verba que visa remunerar o servidor que decide seguir na 
ativa, apesar de já preencher os requisitos para se aposentar. E, compondo-
se remuneração, deve refletir sobre o adicional de férias.”. (grifei) 

 

9. Cinge-se a controvérsia à inclusão do abono de permanência na base de cálculo 
do terço constitucional de férias. 

10.  Nesse contexto, impõe-se averiguar a natureza jurídica do abono (criado pela EC 
n. 41/2003). Referida parcela (que equivale ao valor da contribuição previdenciária) 
consubstancia verba remuneratória de caráter permanente porque devida aos 
servidores que optam por permanecer em atividade após terem cumprido todos os 
requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo adimplido a contar de então até a 
efetiva inativação. Não se trata de parcela eventual, provisória, de caráter indenizatório, 
mas de vantagem remuneratória, com enquadramento no art. 41 da Lei n. 8.112/90, 
destinada a incentivar a permanência do servidor na ativa. 

11.  Além disso, o fato de não incidir contribuição previdenciária sobre o abono de 
permanência não altera sua natureza jurídica, que continua sendo parcela 
remuneratória, como vantagem permanente. A não incidência da contribuição foi uma 
opção do legislador, que assim dispôs expressamente no art. 4º, § 1º, IX da Lei nº 
10.887/04, e por isso, a rubrica está excluída da base de contribuição, não integrando o 
cálculo da aposentadoria. 

 12. Embora a natureza do abono de permanência já tenha sido tema controvertido 
na jurisprudência, a questão restou pacificada pelo STJ, que o reconheceu como 
vantagem pecuniária permanente (REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). 

13. Portanto, inexistindo dúvidas acerca da natureza remuneratória da parcela 
relativa ao abono de permanência, ela deve integrar, para todos os efeitos, a base de 
cálculo do adicional de férias. 

14. Em conclusão, é o caso de conhecer do incidente, porém, para lhe negar 
provimento, mantendo o acórdão recorrido. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais em CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto, porém, 
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto-ementa do relator. 



 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, conhecer mas 
negar provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do 
Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

18. 0505171-46.2019.4.05.8403 
Recorrente:  Júlia Pereira  
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira – OAB/RN 012580 
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc:l Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE 
DE UNIFORMIZAÇÃO.  TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO 
SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 



REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. MATÉRIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 43 DA TNU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 
 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido considerou estar ausente o interesse em agir, uma vez que 
verificada a falta de requerimento administrativo do pedido de declaração de não 
incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, em ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição do 
indébito tributário. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300);  3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300). 

5. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, o incidente de uniformização de 
jurisprudência, no âmbito dos juizados especiais federais, somente é cabível para dirimir 
divergências entre decisões sobre questões de direito material. 

6. No caso dos autos, o inconformismo do recorrente quanto à exigência de prévio 
requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial 
pressupõe necessariamente a análise da existência de interesse processual, nos termos 
da legislação processual. Trata-se, assim, de matéria de cunho eminentemente 
processual, circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização. 

7. Aplicação da Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

8.  Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

ACÓRDÃO 



 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

19. 0509950-50.2019.4.05.8401  
Recorrente:  Ana Maria Oliveira da Silva   
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira – OAB/RN 012580 
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc:l Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 



EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO.  TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO 
SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 

 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido considerou estar ausente o interesse em agir, uma vez que 
verificada a falta de requerimento administrativo do pedido de declaração de não 
incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, em ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição do 
indébito tributário. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300);  3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300). 

5. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, o incidente de uniformização de 
jurisprudência, no âmbito dos juizados especiais federais, somente é cabível para dirimir 
divergências entre decisões sobre questões de direito material. 

6. No caso dos autos, o inconformismo do recorrente quanto à exigência de prévio 
requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial 
pressupõe necessariamente a análise da existência de interesse processual, nos termos 
da legislação processual. Trata-se, assim, de matéria de cunho eminentemente 
processual, circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização. 



7. Aplicação da Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

8.  Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 



20. 0504408-45.2019.4.05.8403  
Recorrente:  Edicleide Varela dos Santos    
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira – OAB/RN 012580 
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc:l Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO.  TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO 
SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 

 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido considerou estar ausente o interesse em agir, uma vez que 
verificada a falta de requerimento administrativo do pedido de declaração de não 
incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, em ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição do 
indébito tributário. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300);  3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300). 



5. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, o incidente de uniformização de 
jurisprudência, no âmbito dos juizados especiais federais, somente é cabível para dirimir 
divergências entre decisões sobre questões de direito material. 

6. No caso dos autos, o inconformismo do recorrente quanto à exigência de prévio 
requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial 
pressupõe necessariamente a análise da existência de interesse processual, nos termos 
da legislação processual. Trata-se, assim, de matéria de cunho eminentemente 
processual, circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização. 

7. Aplicação da Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

8.  Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 



– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

21. 0504431-88.2019.4.05.8403 
Recorrente:  Maria de Fátima Freire Vieira     
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira – OAB/RN 012580 
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc:l Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO.  TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO 
SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo 
interposto para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência 
apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 

2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução 
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e 
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator 
ou do presidente.”. 

3. O aresto combatido considerou estar ausente o interesse em agir, uma vez que 
verificada a falta de requerimento administrativo do pedido de declaração de não 
incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, em ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição do 
indébito tributário. 

4. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 



entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300);  3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300). 

5. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, o incidente de uniformização de 
jurisprudência, no âmbito dos juizados especiais federais, somente é cabível para dirimir 
divergências entre decisões sobre questões de direito material. 

6. No caso dos autos, o inconformismo do recorrente quanto à exigência de prévio 
requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial 
pressupõe necessariamente a análise da existência de interesse processual, nos termos 
da legislação processual. Trata-se, assim, de matéria de cunho eminentemente 
processual, circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização. 

7. Aplicação da Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

8.  Nesses termos, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte Autora. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

22. 0503798-19.2019.4.05.8002  
Recorrente:  Cicero Antonio dos Santos  
Advogado:   João Júnior Onuki Alves – OAB/AL008778  e outros 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE DE TRATORISTA. 
PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A TURMA 
RECURSAL DE ORIGEM PROCEDA AO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de 
acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
de Alagoas que negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença.  

2. O aresto combatido manteve sentença de improcedência do pedido de 
aposentadoria por idade na condição de segurado especial, por entender que a 
atividade de tratorista, ainda que em usina de cana-de-açúcar, deve ser enquadrada 
como vínculo de natureza urbana. 

3. A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender 
que deve lhe ser concedida a aposentadoria rural, visto que desempenhava a função de 
tratorista em usina-de-açúcar, sendo este vínculo de natureza rural. Em defesa de sua 
tese, colaciona paradigma TR/PE (0502191-91.2017.4.05.8308), no qual se concluiu que 
a atividade de tratorista desempenhada em empresa rural deve ser considerada como 
vínculo de natureza rural. 

4. Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de 
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 



direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem 
como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de 
Uniformização. 

5. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados 
recorridos e o(s) precedente(s) apresentado(s). 

6. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a 
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente). 

7. Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do 
pedido de uniformização de interpretação. 

8. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem deixou de reconhecer a 
atividade de tratorista como de natureza rural, sob os seguintes fundamentos: 

 

“[...] 7.  O magistrado analisou devidamente o conjunto probatório, 
concluindo que a parte autora não demonstrou o labor rurícola pelo período 
equivalente de carência. Eis o pertinente trecho da fundamentação da 
sentença:    

 Na hipótese dos autos, verifico início de prova material válido, 
consistente em uma anotação na CTPS como trabalhador rural. No 
entanto, a maioria dos vínculos anotados na CTPS são de natureza 
urbana, considerando que se tratava de emprego de 
tratorista/motorista, junto à usina de cana de açúcar. 

A prova oral foi tendente a apontar o labor campesino, mas restou 
fragilizada diante da ausência de prova documental, bem como em 
razão do extenso vínculo urbano constante na CTPS e CNIS. 

A prova oral informou somente atividade junto ao corte de cana, 
negando trabalho como agricultor (roça, lavoura branca). 

  

Inspeção identificou perfil rural. 

Dessa forma, do conjunto probatório produzido, não se extrai o 
alegado exercício de atividade rural pela parte autora, constituindo-se 
a improcedência do pleito como medida de rigor. 



8. No caso em exame, a parte autora possui vínculos longos como tratorista 
de 1986 até 1998, 09/2000 a 07/2005, 01/2007 a 01/2013 e 10/2013 a 
05/2018. Há vínculos como trabalhador rural empregado nos períodos 
de 03/1999 a 06/2000, 01/2003 a 04/2003, 09/2002 a 05/2006 e 09/2006 
a 10/2006. Ora, esses vínculos como tratorista devem ser enquadrados 
como vínculo de natureza urbana e não como rural. 

9. O próprio julgado da TNU, citado no recurso inominado pela parte autora, 
é no sentido de que a atividade efetivamente exercida pelo empregado é 
que define a sua condição de trabalhador rural ou urbano (TNU - PEDILEF: 
200939007014908 , Relator: JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL 
GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/11/2013, Data de Publicação: 
14/01/2014). Ora, em verdade, a atividade de tratorista se assemelha a 
atividade de motorista de caminhão, tratando-se, portanto, de atividade 
de natureza urbana. Nesse sentido, inclusive, cumpre citar a Súmula 70 da 
TNU, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial. Citamos: 
‘a atividade de tratorista pode ser equiparada à de motorista de caminhão 
para fins de reconhecimento de atividade especial mediante enquadramento 
por categoria profissional’.”. (grifos no original) 

 

9. Com efeito, o labor prestado por tratorista em estabelecimento agrícola (usina 
de cana de açúcar) possui natureza nitidamente rural. O elemento diferenciador da 
natureza da classificação do empregado (urbano ou rural) é o efetivo exercício da 
atividade. Assim, estando o trabalhador exercendo tarefas diretamente vinculadas à 
atividade rural, deve ser caracterizado como rurícola.   

10.  Convém destacar que a equiparação da atividade de tratorista à de “motorista 
de caminhão” não se confunde com a natureza da atividade exercida. Na verdade, tal 
equiparação serve apenas como forma de compensar a sujeição do segurado aos 
agentes nocivos existentes em ambas as atividades. 

11. Em conclusão, é o caso de conhecer-se do incidente, dando-lhe parcial 
provimento, para determinar o retorno dos autos à origem para a devida adequação, 
nos termos da Questão de Ordem n. 20 da TNU. 

 

ACÓRDÃO 

 



Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais em CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto, 
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto-ementa do relator. 

 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, dar provimento ao 
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. Vencido Dr. 
Júlio. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

23. 0504580-96.2019.4.05.8302 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Ubiratan Marcolino da Silva 
Adv/Proc:  Defensoria Pública da União/ Jéssica Cavalheiro Muniz  – OAB/RS107401     
Origem:  3ªTurma Recursal PE 
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento 
 



EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS 
INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
DO INSS DESPROVIDO. 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de 
acórdão oriundo da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária de Pernambuco que, reformando a sentença, deu parcial provimento ao 
recurso da parte autora. 

2. O aresto combatido reformou a sentença para condenar o INSS a indenizar, de 
forma subsidiária, a parte autora por danos materiais e morais em razão de desconto 
em benefício previdenciário decorrente de contribuição associativa à CENTRAPE – 
Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas. 

3. O INSS sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que a sua 
conduta não teve relação de causalidade efetiva com os prejuízos, pois somente 
procedeu a consignação mediante comunicação magnética da associação credenciada. 
Sendo assim, considera que os seus atos são inócuos para efetivação do dano 
experimentado pela parte autora, haja vista que a causa preponderante deste foi a 
autorização fraudulenta de desconto de contribuição à associação. Em defesa de sua 
tese, colaciona paradigma da TR/SE (0508928-19.2017.4.05.8500), em que se entendeu 
pela ausência de responsabilidade por parte do INSS, tendo em vista que ordenamento 
jurídico pátrio adota a teoria da responsabilidade objetiva para a Administração Pública 
que é baseada no risco administrativo e não no risco integral, o que permite excluir a 
responsabilidade por ato de terceiro. 

4. Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de 
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem 
como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de 
Uniformização. 

5. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados 
recorridos e o(s) precedente(s) apresentado(s). 

6. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a 
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente). 

7. Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do 
pedido de uniformização de interpretação. 



8. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem reconheceu a 
responsabilidade subsidiária do INSS, sob os seguintes fundamentos: 

 

“[...] No que tange ao mérito, o ponto controvertido reside em decidir sobre 
a licitude dos descontos realizados pelo INSS na aposentadoria da parte 
autora, a título de contribuição associativa para as entidades demandadas. 

Rogando vênia ao entendimento esposado na sentença, penso que a 
documentação juntada aos autos apresenta alguns indícios de falsidade. 

Com efeito, as assinaturas que constam da ficha de inscrição e da 
autorização dos descontos apresentam diferença de grafia em relação às 
do documento de identidade da parte autora e da procuração outorgada 
ao seu advogado. Além disso, causa estranheza as circunstâncias e local em 
que tais documentos teriam sido assinados, haja vista que o autor reside 
em município pernambucano. 

Nesse cenário, à vista da situação relatada, tenho por caracterizada a 
existência de fraude, devendo, assim, o demandante ser ressarcido pelos 
valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário. A 
devolução dos valores, entretanto, deve ser feita de forma simples pelas 
demandadas, e não em dobro, tendo em vista que, a despeito da existência 
de fraude e da vantagem que foi por ela auferida, não restou evidenciada a 
concorrência dolosa desta última para o ilícito, mas apenas a não adoção das 
cautelas devidas (Precedente: 0503852-61.2019.4.05.8300). 

Quanto aos danos morais, deve-se ponderar que a privação de valor 
correspondente à parcela da aposentadoria não pode ser vista como mero 
aborrecimento. Afinal, o benefício tem caráter alimentar, visando satisfazer 
as necessidades básicas do segurado. Nessa medida, sendo ele privado de 
parte do seu benefício, fica evidenciado o dano moral, que, no caso, é 
presumido, porquanto vinculado à própria existência do fato ilícito, qual 
seja, os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora 
decorrentes de dívida inexistente. Logo, o dano moral, em tal hipótese, 
dispensa comprovação, constituindo o desconto indevido, por si só, fato 
ensejador da reparação. 

Ressalte-se que a responsabilidade pelo pagamento de indenização deve ser 
imputada ao INSS apenas de forma subsidiária uma vez que o desconto teve 
como beneficiárias as entidades associativas, cabendo, portanto, 
exclusivamente a estas a devolução do montante descontado, que, reitere-
se, deve se dar na forma simples (Precedente: 0518988-35.2018.4.05.8300). 



Não é demais ressaltar que a autarquia tem o dever de averiguar a existência 
da autorização do desconto, bem como proceder a um mínimo exame da 
respectiva documentação, visando garantir que o segurado não seja vítima 
de fraude, daí exsurge a sua responsabilidade.”. (grifos no original) 

 

9. Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do INSS, se principal, solidária, 
subsidiária ou se inexiste responsabilidade, nos casos de descontos indevidos de 
mensalidades de entidades associativas. 

10.  Analogicamente, faz-se pertinente destacar que, quanto à responsabilidade do 
INSS em casos de suposta fraude de contrato de empréstimo consignado, a TNU, através 
do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0500796-
67.2017.4.05.8307 (Relator Juiz Federal Fabio Cesar dos Santos Oliveira; 
DOU 17/09/2018), consolidou o seguinte entendimento acerca da matéria: “I - O INSS 
não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais 
decorrentes de ‘empréstimo consignado’, concedido mediante fraude, se a instituição 
financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, 
nos termos do art. 6º, da lei n. 10.820/03; II – O INSS pode ser civilmente 
responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, caso demonstrada 
negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 
‘empréstimos consignados’ forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições 
financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios 
previdenciários. a responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação 
à responsabilidade civil da instituição financeira.” 

11.  Desse modo, à luz das teses firmadas pela TNU no precedente repetitivo, 
entende-se que o INSS possui responsabilidade subsidiária em relação à condenação das 
entidades associativas. 

12. Portanto, entende-se que o acórdão recorrido não merece reforma. 

13. Em conclusão, é o caso de conhecer do incidente, porém, para lhe negar 
provimento, mantendo o acórdão recorrido. 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais em CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto, porém, 
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto-ementa do relator. 



 

Recife/PE, 28 de setembro de 2020. 

 

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, conhecer mas negar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 
Vencido, Dr. Gilton Brito. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE   
 
 

Sem processos inclusos em pauta 

 

Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN 
 
 



24. 0511705-92.2017.4.05.8300 
Recorrente:  Irene Alves de Amorim  
Advogado:   Marlus Tibúrcio Cavalcanti da Paz - OAB/PE024619D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE 
DISSÍDIO JURIDICAMENTE VÁLIDO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO 
IMPROVIDO. 

Vistos... 

 I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Pedido Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por IRENE ALVES 
DE AMORIM junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face 
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, da FUNDAÇÃO REDE 
FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER e da litisconsorte passivo necessária 
MARIA ZÉLIA DA SILVA. 

Aduz: a) o acórdão da 3ª. TRSJPE merece ter revalorada a prova, na medida em 
que não houve prova da dependência econômica da litisconsorte passiva e que o 
instituidor haveria voltado a residir com a autora ao final da vida; b) contrariamente à 
decisão recorrida, não se cuida de reapreciação. Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

São dois os fundamentos da decisão agravada: a) paradigma inservível (acórdão 
da própria 3ª. TRSJPE); b) reexame de provas. 

O agravo somente se debruçou sobre o segundo fundamento, batendo-se pela 
distinção entre reexame e revaloração. 

Houve silêncio total quanto à imprestabilidade de paradigma da mesma Turma 
Recursal, o que encontra amparo no § 1º (O pedido fundado em divergência entre 
Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob 
a presidência do Juiz Coordenador) do art. 14 da Lei n. 10.259/2001. 



Incide, portanto, a Questão de Ordem n. 18 da TNU (É inadmissível o pedido de 
uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e 
as respectivas razões não abrangem todos ele). 

Não fosse isso, o longo esforço do agravante para rediscutir as balizas do acórdão 
que quer ver demolido mal disfarça o intento de fazer com que este Colegiado 
reexamine as provas, o que sabidamente descabido, consoante Súmula n 42 da TNU 
(Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de 
fato), por vedação ao reexame fático. 

Daí porque não merece provimento o recurso. 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator   

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 



– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

25. 0503251-67.2019.4.05.8102 
Recorrente:  Beatriz Cavalcante de Oliveira   
Advogado:   Amanda Cândido Bezerra e outros  - OAB/CE038062   
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social   
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.  

 
Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por BEATRIZ 
CAVALCANTE DE OLIVEIRA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em 
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.  

Aduz: a) que a 3ª TRSJCE indeferiu o pedido de benefício assistencial por 
considerar que a autora não estava acometida por estado incapacitante; b) dissenso 
jurisprudencial em face do entendimento da 1ª TRSJPE e da TRSJRN, no sentido de que, 
uma vez constatada incapacidade temporária, é preciso que se conjugue as informações 
do laudo técnico da perícia com as demais provas juntadas ao processo para apreciação 
do grau de invalidade do beneficiário.   

Pediu o provimento.  

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 



Na espécie, verifico que o paradigma apresentado não guarda similitude fático-
jurídica com a hipótese dos autos.  

Com efeito, no caso dos autos não houve constatação da incapacidade física da 
autora, mas tão somente da existência de patologia. Colhe-se da decisão recorrida: “No 
caso em espécie, o laudo pericial (anexo 22) é claro ao informar que o(a) 
autor(a)/recorrente (estudante, 09 anos), apesar de ter sido/ser portador(a) de 
epilepsia e esclerodermia, não pode ser considerado(a) portador(a) de deficiência com 
impedimento de longo prazo. O perito segue aduzindo que as patologias encontram-se 
bem controladas, não havendo que se falar em estado incapacitante.”  

O acórdão paradigma, por sua vez, releva que o pressuposto da análise das 
condições pessoais é a existência de incapacidade total e temporária do requerente. 
Senão vejamos: “O expert concluiu que a patologia acarreta-lhe incapacidade total e 
temporária para o trabalho. Entrementes, cumpre observar que a análise da existência 
de impedimento de longo prazo não fica adstrita à verificação da incapacidade 
laborativa. Isto porque, em se tratando de benefício por incapacidade, necessário se faz 
que o julgador atribua especial relevo às condições pessoais do autor, tais como o grau 
de escolaridade, o meio social em que vive, a idade, o nível econômico e a atividade 
desenvolvida.” (PROCESSO 0501320-07.2016.4.05.8402 - TRSJRN) 

Tal situação, por si só, enseja o não conhecimento do presente incidente, pois 
atrai a incidência da Questão de Ordem nº 22, da Turma Nacional, que assim dispõe: "É 
possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática 
quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão 
paradigma". 

De se mencionar, ainda, que a análise da conclusão sobre a incapacidade da 
autora seria incursionar na prova dos autos com vistas a avaliar o acerto ou desacerto 
do acórdão recorrido, o que não é permitido nesta instância recursal. Eis o teor do 
enunciado da Súmula nº 42 da TNU, "Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”. 

Em não se evidenciando elementos que alterem as conclusões da decisão 
agravada, impõe-se a sua manutenção. 

         III.     Dispositivo. 

         Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

         Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
ACÓRDÃO 



         Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

        Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a 
isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

         Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

26. 0506044-76.2019.4.05.8102  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Antônio Matias Pereira  
Adv/Proc:  Cícero Veira de Sousa Noronha   – OAB/PI 011241     
Origem:  2ªTurma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PENSÃO POR MORTE 
OCORRIDA NA VIGÊNCIA DE LEI QUE ASSEGURAVA DIREITO DESDE O ÓBITO. 
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDENTE DO INSS DESPROVIDO. 1. Incidente 
Regional de Uniformização. 2. “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária 
por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula 340 do STJ). 3. O 



direito à pensão por morte retroage à data do óbito quando este tenha ocorrido na 
vigência da legislação que assim assegurava, em observância ao princípio do tempus 
regit actum. 4. Incidente improvido. 

Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência interposto pelo 
INSS em face de acórdão da 2ª TR/CE, admitido na origem. 

O acórdão impugnado reformou sentença de improcedência, para conceder o 
benefício de pensão por morte, fixando os efeitos financeiros da decisão desde a data 
do óbito (15/06/1985), visto que a morte ocorreu antes de 10/11/1997. 

Aduz o recorrente: a) que, os efeitos financeiros devem retroagir somente até a 
data do requerimento administrativo (19/02/2019), haja vista que este se deu após o 
prazo previsto no art. 74, I, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.528/97, 
ainda que o óbito tenha ocorrido antes da vigência desta lei, pois ela teria aplicação 
imediata. b) dissenso jurisprudencial em face do entendimento preconizado pela 1ª 
TR/CE, uma vez que a concessão do benefício deveria se dar desde o requerimento 
administrativo, ainda que o óbito tenha ocorrido antes da vigência da Lei nº 9.528/97, 
que alterou o art. 74, I, da Lei nº 8.213/91, pois ela teria efeito imediato. 

Pediu o provimento.  

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

No caso presente, a Turma Recursal de origem  fixou a DIB do benefício de 
pensão por morte a partir de 15/06/1985, seguindo a legislação vigente à data do óbito 
do instituidor da pensão. 

A questão controvertida está em saber se os efeitos financeiros da pensão por 
morte devem retroagir à data do óbito do segurado (lei vigente à época) ou do 
requerimento administrativo (art. 74, I, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 
nº 9.528/97). 

O tema encontra-se sumulado no STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão 
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula 340, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581) 



Assim, sem maiores delongas, percebe-se que a norma a ser aplicada para o caso 
concreto é aquela vigente à época do óbito do instituidor da pensão por morte. Na 
hipótese dos autos, cuida-se de pensão por morte de trabalhador rural cujo óbito 
ocorreu em de 15/06/1985, época em que vigorava a Lei Complementar n. 11, de 
25/05/1971, que instituiu o PRORURAL. Quanto a ela, a Lei Complementar 16/73, 
tratou:  

“Art. 8º. São fixadas como datas em que passam a ser devidas as 
mensalidades relativas aos benefícios de que tratam os arts. 4º, 5º e 
6º da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, a da entrada 
do requerimento para a aposentadoria por velhice, a do respectivo 
laudo médico no que respeita à aposentadoria por invalidez, e aquela 
da ocorrência do óbito, quanto à pensão”.  

Portanto, a norma então vigente impunha retroação dos efeitos financeiros à 
data do óbito do segurado e não à data do requerimento administrativo conforme 
pretende o recorrente.  

Vale salientar, embora não seja esta propriamente a norma que regule a matéria, 
dado o princípio do tempus regit actum, que, com redação semelhante, a Lei nº 
8.213/1991 previa, na redação original do art. 74, que a pensão por morte era devida a 
contar da data do óbito do segurado. Dito preceito legal recebeu nova roupagem por 
força da Lei nº 9.528/1997, passando a ostentar a seguinte redação: 

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar 
da data: 

I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste; 

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 
anterior; 

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida”. 

Ocorre que a regra supratranscrita somente passou a viger a partir do ano de 
1997, de modo que até então, mesmo para os óbitos já havidos sob a Lei n. 8.213/91, 
há que ser observada a regra jurídica vigente na data em que o(a) autor(a) passou a fazer 
jus ao benefício de pensão, em total observância ao princípio do tempus regit actum.   

Assim sendo, à luz da súmula 340 do STJ, há que ser assegurado o direito à 
fixação da DIB a partir da data do óbito do(a) instituidor(a) do benefício previdenciário 
de pensão por morte.   



Daí ser o caso de improvimento do incidente de uniformização regional. 

III.     Dispositivo. 

  Ante o exposto: 

  a) NEGO PROVIMENTO ao incidente regional de uniformização interposto pelo 
INSS; 

  b) PROPONHO, neste âmbito regional, a tese seguinte: "O direito à pensão por 
morte retroage à data do óbito quando este tenha ocorrido na vigênia da Legislação 
que assim assegurava, em observância ao princípio do tempus regit actum". 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO  

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO ao incidente regional de uniformização, nos 
termos do voto do relator. 

Sem custas. Honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da 
condenação, observada a Súmula n. 111 do STJ. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, negar provimento ao 
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. Vencidos Dr. 
Rudival e Dr. Eduardo. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 



– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

27. 0503831-97.2019.4.05.8102 
Recorrente:  Maria Celia Rodrigues  
Advogado:  Amanda Cândido Bezerra e outro  - OAB/CE038062      
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. 
FUNDAMENTAÇÃO EM QUESTÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.  
 

Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por MARIA CELIA 
RODRIGUES junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face do 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.  

Aduz: a) que a 2ª TR/CE julgou improcedente o pleito autoral de aposentadoria 
rural, sob o argumento de que a prova dos autos é frágil e insuficiente a comprovar o 
efetivo labor rural da autora durante o período de carência.; b) dissenso jurisprudencial 
em face do entendimento da TRSJSE e da TRSJRN que julgaram procedente pedido de 
concessão de benefício a trabalhador rural em situação na qual o exercício de atividade 
campesina restou comprovado mediante início de prova material complementada por 
prova testemunhal idônea.  

Pediu o provimento.  

Era o que cumpria historiar. 

         II.      Os fundamentos. 



       Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

A análise da peça recursal revela que não se defende uma tese, mas busca-se, 
em verdade, afastar a conclusão da turma de origem acerca do exercício da lide 
campesina durante o lapso de carência. 

O acórdão recorrido verificou a ausência de documentos que configure início de 
prova material, bem como de prova testemunhal que pudesse vir a ampliar a eficácia 
probatória daquela, se houvesse.  

Nesse contexto, alterar a conclusão do acórdão recorrido ensejaria o 
revolvimento das provas amealhadas no feito, o que não se mostra cabível por meio do 
presente incidente, consoante Súmula n.º 42 da TNU: “Não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato.” 

Em não se evidenciando elementos que alterem as conclusões da decisão 
agravada, impõe-se a sua manutenção. 

         III.     Dispositivo. 

         Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

         Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
ACÓRDÃO 

         Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

        Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a 
isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

         Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

28. 0501448-98.2019.4.05.8312  
Recorrente: Jose Rodrigues da Costa  
Advogado:  Givaldo Cândido dos Santos   - OAB/PE009831D       
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social   
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
 
PROCESSO 0501448-98.2019.4.05.8312 

 

Recorrente: José Rodrigues da Costa 

Adv: Givaldo Cândido dos Santos - OAB - PE009831D 

Recorrido (a): INSS 

Origem: 2ª Turma Recursal SJPE 

Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 

EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE 
ESPECIAL. TRABALHADORES RURAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES COMO 
EMPREGADOS EM EMPRESAS AGROINDUSTRIAIS. PRECEDENTE DO STJ. 



COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO LABOR NA AGRICULTURA E PECUÁRIA. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. IMPROVIMENTO DO INCIDENTE. 

Vistos...  

I.       O histórico. 

Trata-se Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado 
por JOSÉ RODRIGUES DA COSTA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível 
movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Aduz: a) que a 2ª TRSJPE firmou entendimento no sentido de que o empregado 
rural que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, não possui o direito 
à contagem como tempo especial, independentemente da razão social da empresa; b) 
dissenso jurisprudencial em face de julgado proferido pela 3ª TRSJPE que entendeu 
que a especialidade deve ser reconhecida quando o labor tiver sido desempenhado em 
empresas cujo objeto social seja a atividade agropecuária.  Pediu provimento. 

O incidente foi admitido na origem e pela Presidência desta TRU. 

Era o que cumpria historiar. 

         II.      Os fundamentos. 

         Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento da 
especialidade de labor rural desempenhado em empresas cujo objeto social 
corresponde à atividade agropecuária, independente do efetivo exercício de labor 
agropecuário. 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou procedente o Pedido de 
Uniformização de Interpretação de Lei nº 452, apresentado pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), para não equiparar a categoria "profissional de agropecuária" à 
atividade exercida por empregado rural na lavoura de cana-de-açúcar. Veja-se: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-
AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE 
AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 

1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão 
de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina 



Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar 
como empregado rural. 

2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural 
da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser 
enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária 
constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da 
prestação dos serviços. 

3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o 
tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do 
labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge 
Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados 
sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 

4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural 
(seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o 
exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do 
enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 
9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem 
como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de 
serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A 
propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 
860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 
Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. 
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no 
REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 
26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og 
Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, 
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no 
REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 
12/11/2007, p. 329; REsp 291.404/SP, Rel. Ministro Hamilton 
Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. 

5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para 
não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade 
exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar. 
(STJ, 1ª. Seção, PUIL 452/PE, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 
14/06/2019). 

No julgamento do referido PUIL, destacou-se que a jurisprudência da Corte 
Superior se firmou no sentido de que “o trabalhador rural (seja empregado rural ou 
segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos 



termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 
9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo 
especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou 
aposentadoria especial, respectivamente.” 

Depreende-se, pois, que a não comprovação do efetivo exercício do labor 
agropecuário inviabiliza o reconhecimento do caráter especial da atividade. Isso porque 
a presunção da especialidade não existe. Ao contrário, deve ser efetivamente 
demonstrada nos autos, o que não se satisfaz com a mera apresentação da razão social 
da empresa. 

Firmada a premissa, passo à análise do caso concreto. 

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a turma de origem foi categórica 
ao afirmar que não há nos autos qualquer prova de que o autor se dedicasse a atividade 
que envolvesse a pecuária: 

“5. Com efeito, não há, nos autos, qualquer documento técnico que 
comprove que o autor efetivamente exercia atividades 
agropecuárias, ainda que de modo habitual e intermitente (já que 
anterior a 29/04/1995), sendo insuficiente a indicação de 
“trabalhador rural” em estabelecimento agrícola em sua CTPS. 

6. Ressalte-se que não prospera a tese de que a pessoa jurídica 
também tinha como objetivo explorar a agropecuária. Isso porque o 
que a norma exige para a contagem majorada é que o segurado tenha 
exercido efetivamente o labor na agropecuária, o que não restou 
comprovado nos autos. Logo, é completamente descabido o 
reconhecimento especial de período anterior a 28/04/1995 apenas 
porque a empresa também explorava a atividade na agropecuária: se 
o autor não a exercia, pouco importa a razão social da empresa 
jurídica.” 

Desta feita, o acórdão recorrido analisou a questão sob o prisma ora definido, 
tendo analisado se, no caso concreto, houve o efetivo desempenho das atividades na 
agricultura e na pecuária, sendo irrelevante para fins de comprovação a razão social da 
empresa. 

Avaliar para além das premissas constantes no acórdão demandaria o reexame 
do conjunto fático-probatório analisado, o que atrai a incidência da Súmula 42 da 
TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria 
de fato.” 

Assim, é o caso de negar provimento ao pedido de uniformização. 

            III.     Dispositivo. 



Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao incidente de 
uniformização do autor, fixando a seguinte tese: “Para fins de enquadramento na 
categoria profissional de agropecuária, faz-se necessária a comprovação de que o 
segurado exerceu efetivamente atividade agropecuária, não bastando para tanto a 
mera indicação da razão social da empresa”. 

         Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 

  

ACÓRDÃO 

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais da 5ª Região decidiu, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao 
incidente de uniformização regional, fixando a seguinte tese: “Para fins de 
enquadramento na categoria profissional de agropecuária, faz-se necessária a 
comprovação de que o segurado exerceu efetivamente atividade agropecuária, não 
bastando para tanto a mera indicação da razão social da empresa”,  nos termos do 
voto do Relator. 

Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a 
isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 



Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

29. 0503138-80.2019.4.05.8307 
Recorrente: José Antônio do Nascimento França   
Advogado:  Givaldo Cândido dos Santos   - OAB/PE009831D       
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social   
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA 
PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.   

Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por JOSÉ ANTONIO DO 
NASCIMENTO FRANÇA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face 
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz: a) a 1ª. TRSJPE deixou de analisar a especialidade do período de 
05/08/1979 a 31/01/1990, dada a coisa julgada, posto que o interregno já fora aferido 
nos Autos nº 0503647-45.2018.4.05.8307, onde restara afastada a especialidade; b) 
entende que os paradigmas da TRSJSE e da TRSJPB permitem reapreciação com base em 
prova nova. Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

O acórdão da 1ª. TRSJPE reconheceu a coisa julgada e, portanto, em tal sentido, 
não ingressou no mérito da discussão. Os paradigmas da TRSJSE e da TRSJPB, 
diversamente, enfrentaram o próprio mérito, aceitando nova rediscussão e prova. 



Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em discussão. 

Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual). 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator   

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

30. 0514813-44.2017.4.05.8102  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Miguel Pereira da Silva   
Adv/Proc:  Higor Rodrigues De Souza    – OAB/CE040469      
Origem:  3ªTurma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: AGRAVO INOMINADO E INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. 
SOBRESTAMENTO AO TEMA 1007 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA A 
JULGAMENTO DIVERSA DA PRESENTE NO REPRESENTATIVO. AGRAVO DO INSS 
IMPROVIDO.  APOSENTADORIA HÍBRIDA. REQUISITO ETÁRIO. 65 ANOS PARA O 
HOMEM E 60 PARA A MULHER. INCIDENTE DO INSS PROVIDO. 1.      Agravo e Incidente 
Regional de Uniformização. 2.      Não estando os fatos concretos no período temporal 
abrangido pelo Tema 1.007 do STJ (anterior a 1991), não há falar em sobrestamento. 
3.      A aposentadoria híbrida pressupõe o preenchimento do requisito etário de 65 
anos para o homem e 60 anos para a mulher (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991). Tema 
131 da TNU; STJ, 1ª Seção, REsp 1.674.221/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
DJe 04/09/2019;  STJ, 1ª Seção, EDcl no REsp 1788404/PR, rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, DJe 29/11/2019. 4.      Agravo improvido. Incidente provido. 

Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência e 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo INSS junto à 
decisão proferida na Ação Especial Cível movida por MIGUEL PEREIRA DA SILVA. 

Preambularmente, impende salientar que o incidente de uniformização trouxe 
duas questões jurídicas distintas. Assim, o juízo de admissibilidade proferido pela 
presidência desta TRU fracionou a decisão em duas partes, uma inadmitindo o recurso 
em razão da consonância com precedentes do STJ e outra admitindo-o em razão da 
divergência jurisprudencial demonstrada. 

Quanto à parte que foi inadmitida, que trata da questão da possibilidade de 
reconhecimento do período para fins de concessão do benefício ainda que não tenham 
sido vertidas contribuições à Previdência, aduz o recorrente que, à demanda, deve ser 
aplicado o tema 1007 do STJ, bem como sobrestada em razão da interposição de recurso 
extraordinário no processo que julgou o referido tema. 



Quanto à parte que foi admitida,  aduz: a) que, na hipótese dos autos, a turma 
recursal concedeu aposentadoria híbrida à parte autora, homem, que possui 62 anos de 
idade, em razão de o segurado ter a condição de deficiente há mais 15 (quinze) anos e 
o requisito etário para aposentadoria ao deficiente no caso dos homens é de 60 anos. 
b) que, contudo, o benefício só será devido aos segurados que completem a idade 
mínima de 65 anos, se homem e 60 anos, se mulher. c) dissenso jurisprudencial em face 
do entendimento dominante da TR/RN, uma vez que se preconiza que a idade mínima 
para a concessão ao segurado homem da aposentadoria híbrida é a de 65 anos 

Pediu o provimento.  

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

No que se refere à parte inadmitida do juízo de admissibilidade, em que a parte 
suscita a aplicação do Tema 1007 do STJ e consequente sobrestamento do feito em 
razão da interposição de recurso extraordinário no âmbito do referido precedente, 
penso que não merece guarida o pleito do agravante. 

Vale salientar, por oportuno, que as razões do agravo (anexo 106) são 
exclusivamente pela aplicação do art. 1.037, II do CPC, como se incidisse o Tema 1007 
do STJ. 

O referido tema foi assim delineado pelo STJ:  

“Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 
48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de 
trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de 
recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no 
período imediatamente anterior ao requerimento administrativo” 
(grifou-se) 

Ocorre que, na hipótese dos autos, o período de atividade rural reconhecido foi 
de 1º/1/2003 a 31/12/2017, ou seja, em período posterior a 1991. Portanto, a questão 
submetida a julgamento é diversa daquela enfrentada no representativo, não dizendo 
respeito ao Tema 1007 do STJ e não ensejando o sobrestamento buscado (art. 1.037, II 
do CPC).  

Tal situação, por si só, atrai a incidência da Questão de Ordem nº 22, da Turma 
Nacional, que assim dispõe: "É possível o não-conhecimento do pedido de 
uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda 
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma". 



Assim, por serem questões jurídicas distintas, deve ser improvido o agravo, 
inviabilizado o enfrentamento do mérito da concessão de aposentadoria híbrida pela 
soma de tempo rural com tempo como deficiente.  

No que tange à parte admitida do juízo de admissibilidade, entendo que a 
aposentadoria por idade rural híbrida ou mista, instituída pela Lei n. 11.718/2008, que 
a inseriu no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, destina-se ao trabalhador rural que, 
em algum momento da sua vida laborativa, figurou como contribuinte de outras 
categorias de segurado e tenha completado 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se 
mulher.  

Em se cuidando de previsão normativa expressa, não vejo dúvida razoável acerca 
da matéria, rendida a vênia de estilo. Vale destacar que a própria TNU, ao fixar a tese 
do Tema 131, mencionou, como diferente não seria, o requisito etário da aposentadoria 
híbrida:  

“Para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na 
forma do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, cujo requisito etário é o 
mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é irrelevante 
a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no 
período imediatamente anterior à implementação do requisito etário 
ou ao requerimento do benefício. Ainda, não há vedação para que o 
tempo rural anterior à Lei 8.213/91 seja considerado para efeito de 
carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas 
contribuições.” (PEDILEF 5009416-32.2013.4.04.7200/ SC, Relator Juiz 
Federal Ronaldo José da Silva, publicado  em 24/11/2016) (grifou-se). 

No mesmo sentido, o STJ, ao apreciar o Tema 1007 (O tempo de serviço rural, 
ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser 
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 
idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos 
do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido 
no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do 
requisito etário ou do requerimento administrativo), assim se pronunciou:  

“(...) 5. A inovação legislativa objetivou conferir o máximo 
aproveitamento e valorização ao labor rural, ao admitir que o 
Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de 
aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar 
os períodos de labor rural com outros períodos contributivos em 
modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da 
carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, 



desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 
anos, se mulher” (1ª Seção, REsp 1.674.221/SP, rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2019). (grifou-se) 

De fato, a aposentadoria híbrida pressupõe o preenchimento do requisito 
etário, sem o qual não pode ser concedida, descabida a construção de uma 
aposentadoria de terceiro gênero, aplicando-se requisitos díspares.  A propósito, o STJ: 

“6.  A  vedação  disposta  no art. 55 da Lei 8.213/1991, que impede o 
cômputo  da  atividade  rural  para  fins  de  carência, se dirige à 
concessão  de  aposentadoria  por tempo de contribuição, não 
havendo que  se  falar  em  óbice para cômputo para aposentadoria 
por idade, como é a aposentadoria híbrida” (1ª Seção, EDcl no REsp 
1788404/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29/11/2019). 

Por fim, vale destacar o STF, enfrentando o Tema 1104, oriundo justamente 
do  REsp 1.674.221/SP, negou Repercussão Geral a matéria (RE 1.281.909, rel. Min. Dias 
Toffoli). Porém, a discussão do requisito etário não é objeto do Tema 1104 do STF. 

Daí ser o caso de provimento ao incidente de uniformização regional neste 
ponto, com proposição de tese que segue. 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto: 

a) NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto pelo INSS; 

b) DOU PROVIMENTO ao incidente regional de uniformização interposto pelo 
INSS e PROPONHO, neste âmbito regional, a tese seguinte:  A aposentadoria híbrida 
pressupõe o preenchimento do requisito etário de 65 anos para o homem e 60 anos 
para a mulher (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991).  

Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interposto e DAR PROVIMENTO ao 
incidente regional de uniformização, nos termos do voto do relator. 



Sem custas ou honorários advocatícios de sucumbência. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, dar provimento ao 
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. Vencidos, Dr. 
Eduardo Vilar, Dra Kylce Anne, Dr. Gilton. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

31. 0500291-29.2019.4.05.8300  
Recorrente: União Federal 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Jovelina Serafim de Moura   
Adv/Proc:  Bruno de Albuquerque Baptista -  OAB/PE019805      
Origem:  3ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: AGRAVO EM INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. RETORNO PARA 
READEQUAÇÃO INVIÁVEL SE HOUVE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DA 
UNIÃO. DESCABIMENTO DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA SUSCITADA NO INCIDENTE, EIS 
QUE NÃO FOI PROPOSTO PELO INSS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Vistos... 

  I.       O histórico. 



Trata-se de Agravo Inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão de inadmissão pela Presidência em Incidente 
Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado pela UNIÃO junto à decisão 
proferida na Ação Especial Cível movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS e UNIÃO. 

Admitido na origem o incidente interposto pela União, decisão da Presidência 
desta TRU negou seguimento ao recurso com fundamento da Súmula 43/TNU (matéria 
processual) e determinou o retorno dos autos à origem para observância de 
entendimento fixado em precedente desta TRU. 

Em face dessa decisão, agravou o INSS alegando que “não obstante 
expressamente ter negado seguimento, a determinação de readequação do julgado de 
origem tem efeitos de verdadeiro acolhimento do recurso da União, em ofensa à lógica 
processual”. 

Era o que cumpria historiar. 

         II.      Os fundamentos. 

De se registrar inicialmente cabível a interposição do agravo pela autarquia 
previdenciária, uma vez que lhe foi desfavorável o resultado do pronunciamento 
monocrático agravado. 

Conheço, pois, do recurso interposto. 

Com a devida vênia, tenho que assiste parcial razão ao agravante.  

Isso porque da leitura do art. 1.030 do Código de Processo Civil, depreende-se 
que o magistrado responsável pelo exame de admissibilidade deverá atuar em duas 
vertentes: 

a) aplicar a sistemática dos recursos repetitivos, de acordo com os incisos I 
(negativa de seguimento), II (encaminhamento à retratação), III (sobrestamento) e IV 
(remessa como representativo de controvérsia); ou 

b) realizar o juízo de admissibilidade, conforme inciso V (análise dos 
pressupostos recursais). 

Aplicando o instituído no CPC, o Regimento Interno da Turma Nacional de 
Uniformização estabelece: 

“Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:  



I – não conhecer de pedido de uniformização (...);  

II – determinar a suspensão (...);  

III – negar seguimento (...);  

IV - juízo de retratação (...);  

V - não admitir o pedido de uniformização (...); 

VI - admitir o pedido de uniformização (...)” (grifo nosso) 

Verifica-se que o legislador estabeleceu a ordem em que as hipóteses deverão 
ser aplicadas de forma sucessiva e exaustiva, sendo a última a hipótese de admissão do 
recurso, não havendo margem para aplicação concomitante de duas ou mais hipóteses, 
o que subverteria a sistemática processual. 

Desta feita, uma vez negado seguimento ao recurso, como se deu no caso 
concreto, penso restar impossibilitada a reanálise do acórdão recorrido, ainda que para 
aplicar precedente deste Colegiado inobservado pelo juízo a quo, porque estar-se-ia, em 
assim agindo, dando provimento a um recurso para o qual não se deu seguimento. 

Ultrapassadas as razões de acatamento parcial do agravo (somente no que 
concerne à determinação de retorno para readequação), porém, não cabe o julgamento 
das razões remanescentes.  Isso porque o Incidente, discutindo a questão da 
legitimidade, não foi por si proposto, mas, pela UNIÃO. Sem ter se valido do Incidente 
Regional de Uniformização a tempo e modo não pode, obliquamente, obter tal 
discussão na seara deste agravo. 

Mesmo que assim não fosse, referida questão implica discussão acerca da 
legitimidade do INSS para figurar no polo passivo da demanda, o que sabidamente se 
trata de questão de natureza processual, atraindo a Súmula 43 da TNU: “Não cabe 
incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 

III.     Dispositivo. 

         Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO 
somente no que concerne à determinação de retorno para readequação. 

         Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
ACÓRDÃO 



         Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo para negar 
provimento ao pedido de uniformização regional, nos termos do voto do relator. 

         Sem custas ou honorários advocatícios de sucumbência. 

         Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, dar provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vencida, Dr. Kylce que negava 
provimento. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

32. 0501841-23.2019.4.05.8312 
Recorrente: Carlos Antônio da Silva  
Advogado:  Paulo Sávio de Almeida Júnior - OAB/PE036801 e outro 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social   
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE 
DISSÍDIO JURIDICAMENTE VÁLIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO 
RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TRU. AGRAVO 
IMPROVIDO. 

Vistos... 



I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por CARLOS ANTÔNIO 
DA SILVA junto ao Acórdão proferido na Ação Especial Cível movida em face 
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz: a) a 2ª. TRSJPE entendeu necessária a menção a “a algum agente químico 
para que haja o reconhecimento especial da atividade, ou seja, uma análise quantitativa, 
de modo completamente divergente do entendimento da 3ª TR de Pernambuco no 
acórdão paradigma”; b) não há que se falar em reapreciação fática.  Pediu o provimento 
para acatamento da inocorrência da avaliação quantitativa. 

Era o que cumpria historiar. 

II. Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

O acórdão da 2ª. TRSJPE entendeu ausente a descrição dos agentes químicos aos 
quais efetivamente submetida a parte autora, para fins de consideração como especial 
(anexo 24). Isso foi devidamente alvo de embargos de declaração, onde esclarecida a 
abordagem (anexo 28): 

“É necessária a menção a algum agente químico para que haja o 
reconhecimento especial da atividade. No presente caso, não há 
indicação de qualquer agente químico, o que impossibilita o 
reconhecimento especial da atividade. O que há na verdade é 
indicação do produto, sem qualquer menção a agente químico. Note-
se que os Decretos mencionados não se contentam com a simples 
submissão a herbicida, inseticida, etc., somente aceitando a contagem 
especial quando há prova de que na sua composição há arsênio ou 
dissulfeto de carbono, o que não ficou comprovado nos autos”. 

Ou seja, o punctum saliens não foi sobre a (des)necessidade de exposição 
quantitativa, mas, efetivamente, acerca da ausência de prova de exposição às 
substâncias nocivas, entendendo insuficiente a menção ao produto em detrimento da 
exigência de especificação da substância química prevista nos normativos pertinentes 
(Decs. ns. 53.831/64, 83.080/79 e 2.171/97). 

Já o acórdão paradigma, da 3ª. TRSJPE, diversamente, entendeu que as próprias 
substâncias químicas estavam provadas. 

São pontos de partida distintos, portanto, e que ensejam a incidência da Questão 
de Ordem n. 22 da TNU (É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por 
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica 



com o acórdão paradigma), por ausência de similitude fática e jurídica dos acórdãos em 
cotejo, bem como da Súmula n 42 da TNU (Não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato), por vedação ao reexame 
fático. 

Mesmo que assim não fosse, como bem destacou a decisão agravada, a TRU da 
5ª Região, quando do julgamento do processo nº 0502438-94.2016.4.05.8312 (TRU, julg. 
em 27-11-2017, Rel. Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho), fixou o entendimento no 
mesmo sentido do Colegiado de Origem, a saber: 

“O reconhecimento da especialidade derivada do uso de agrotóxico 
depende da análise, pela Turma Recursal, do princípio ativo que 
compõe o produto, conforme informação disponível no PPP ou no 
LTCAT, devendo tal princípio ativo estar listado na legislação de 
regência ou ter sua nocividade atestada por prova técnica, dado o 
caráter não exaustivo da lista de agentes nocivos. O que entendo não 
ser possível é atribuição de nocividade, por generalização oriunda de 
regra da experiência comum, para todo e qualquer agrotóxico”. 

É dizer, incide, ainda, sobre a espécie, a Questão de Ordem nº 13 da TNU (Não 
se admite o Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão 
recorrido). 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação. 

 Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 



Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

33. 0502564-94.2018.4.05.8306  
Recorrente: Maria Gorete de Oliveira Chaves   
Advogado:  Antônio Almir do Vale Reis júnior  - OAB/PE 027685D e outro 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE 
DISSÍDIO JURIDICAMENTE VÁLIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO 
IMPROVIDO. 

Vistos... 

I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por MARIA GORETE DE 
OLIVEIRA CHAVES junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face 
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz: a) a 1ª. TRSJPE manteve sentença de procedência do pedido de 
aposentadoria por idade urbana, com fixação da DIB em 04/12/2018 (data do 
ajuizamento da demanda), visto que se constatou, da análise do conjunto probatório, 
que a parte autora não preencheu os requisitos legais para concessão do benefício na 
data do requerimento administrativo, mas somente cumpriu o requisito de carência na 



data do ajuizamento; b) deve haver retroação dos efeitos financeiros da concessão do 
benefício à data do requerimento administrativo, mesmo quando não apresentada a 
documentação completa na via administrativa, pois os requisitos legais já tinham sido 
cumpridos, consoante paradigma da 3ª TR/PE (0508359-02.2018.4.05.8300). Pediu o 
provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II. Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

O acórdão da 1ª. TRSJPE entendeu ser o caso da DIB na data do ajuizamento, 
porque os requisitos legais não estariam presentes na DER. O julgado da 3ª. TRSJPE, de 
seu turno, fixou a DIB na DER porque ali já presentes os requisitos necessários. 

Ou seja, o punctum saliens não foi sobre a juridicidade da DIB no ajuizamento, 
mas, sim, de satisfação dos requisitos somente àquele momento, distintamente do 
acórdão trazido como paradigma. 

São pontos de partida distintos, portanto, e que ensejam a incidência da Questão 
de Ordem n. 22 da TNU (É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por 
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica 
com o acórdão paradigma), por ausência de similitude fática e jurídica dos acórdãos em 
cotejo, bem como da Súmula n 42 da TNU (Não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato), por vedação ao reexame 
fático. 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação. 

 
Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 



Recife, data do julgamento.  

 
Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, negar provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencidos Dr. Cláudio Kitner e Dr. Gilton, 
que davam provimento ao agravo. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

34. 0519581-82.2018.4.05.8100  
Recorrente: Suely Barbosa Ferreira Papini    
Advogado:  Jean Plácido Teles da Fonseca   - OAB/CE025982B  e outro 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE 
INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO EM FACE DE ACÓRDÃO DA 
TURMA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.  

Vistos... 

I.       O histórico. 



Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por SUELY BARBOSA 
FERREIRA PAPINI junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face do 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.  

Após a inadmissão de incidente regional pela Presidência desta TRU, interpôs a 
parte autora incidente nacional de uniformização em face do acórdão proferido pela 
Turma Recursal de origem. 

Inadmitido o pedido de uniformização nacional, agrava a parte autora reiterando 
os argumentos do incidente, sob a alegação de atendimento dos requisitos 
autorizadores do recurso, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada. 

Pediu o provimento.  

Era o que cumpria historiar. 

         II.      Os fundamentos. 

       Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

Verifico, de plano, a ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, 
qual seja, a tempestividade. 

O incidente nacional foi interposto após inadmissão do incidente regional. Sabe-
se que o prazo para a interposição de pedido de uniformização de jurisprudência, seja 
nacional ou regional, é único. 

Portanto, querendo a parte interpor incidentes contra Acórdão de Turma 
Recursal, esses devem ser feitos obedecendo ao prazo único de 15 (quinze) dias a contar 
da data da intimação do acórdão recorrido. (art.12 do Regimento Interno da TNU).  

É o que determina a Questão de Ordem nº 32 da TNU: “O prazo para a 
interposição dos incidentes de uniformização nacional e regional é único e inicia-se com 
a intimação do acórdão proferido pela turma recursal, sendo incabível incidente 
nacional contra acórdão proferido por turma regional quando esta mantiver o acórdão 
de turma recursal pelos mesmos fundamentos.” 

Em não se evidenciando elementos que alterem as conclusões da decisão 
agravada, impõe-se a sua manutenção. 

         III.     Dispositivo. 

         Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

         Recife, data da movimentação.  



Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO 

         Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

        Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a 
isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

         Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

35. 0513865-56.2018.4.05.8300  
Recorrente: Gilson Pedro de Oliveira     
Advogado:  Brunno Amazonas Galvão    - OAB/PE024795  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 



EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 
PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. HABILITAÇÃO 
TARDIA, JÁ EXISTINDO DEPENDENTE PREVIAMENTE HABILITADO. TERMO INICIAL DO 
BENEFÍCIO. TEMA AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA NA TNU. 
SOBRESTAMENTO. 

Vistos...  

I.       O histórico. 

Trata-se Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por 
GILSON PEDRO DE OLIVEIRA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida 
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Aduz: a) que a 3ª TRSJPE firmou entendimento no sentido de que o dependente 
menor, que requer tardiamente a habilitação à pensão por morte, somente faz jus ao 
benefício desde a DER, nos casos em que houver outros beneficiários habilitados 
anteriormente; b) o cabimento do pedido de uniformização por entender haver dissenso 
jurisprudencial em face de julgado da TRSJRN que consignou que, em hipóteses de 
habilitação tardia, o menor tem direito às prestações vencidas desde o óbito do 
instituidor, se o benefício de pensão por morte não fora concedido a outro dependente 
integrante do mesmo núcleo familiar.  

Inadmitido na origem, decisão da Presidência desta TRU, em sede de agravo, 
determinou o seguimento do incidente. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade, ou não, de o dependente 
absolutamente incapaz, não componente do mesmo grupo familiar de dependente 
previamente habilitado, ter direito ao benefício de pensão por morte desde a data do 
óbito do instituidor.  

Verifico que a Turma Nacional de Uniformização, nos autos do Pedido de 
Uniformização de Interpretação de Lei Nº 0500429-55.2017.4.05.8109/CE, afetou o 
tema como representativo da controvérsia. A questão submetida a julgamento foi 
sintetizada nos seguintes termos: “Saber se o dependente absolutamente incapaz, 
pertencente ou não ao mesmo grupo familiar de outro dependente previamente 
habilitado, faz jus ao benefício desde o óbito do segurado ou desde o requerimento de 
habilitação tardia.” 



Desta feita, concluo pelo sobrestamento dos autos, até decisão final a ser 
proferida pela Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF Nº 0500429-
55.2017.4.05.8109/CE (Tema 223 - TNU). 

Observo que uma vez efetuado o julgamento, tornar-se-á despiciendo o 
julgamento da matéria por este Colegiado Regional, incidindo, na espécie, a aplicação 
do art. 16 da TNU, com retratação ou reafirmação do julgado recorrido pela Turma de 
Origem. 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto, VOTO POR SOBRESTAR O PRESENTE FEITO, com o retorno dos 
autos à Turma Recursal de origem, a fim de que promova, em momento oportuno, a 
confirmação ou a adequação do acórdão ao julgado da Turma Nacional de 
Uniformização no recurso repetitivo, Tema 223. 

Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para 
sobrestamento do feito, a fim de que promova, em momento oportuno, a confirmação 
ou a adequação do acórdão ao julgado da Turma Nacional de Uniformização no recurso 
repetitivo, Tema 223. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, sobrestar o 
feito, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 



Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

36. 0502673-16.2019.4.05.8002  
Recorrente:  Elias Luiz da Silva     
Advogado:  Edes Soares de Oliveira Filho  - OAB/AL010362  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA 
PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 

Vistos... 

  I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por ELIAS LUIZ DA 
SILVA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face do INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz: a) que a TRSJAL deixou de analisar a especialidade dos períodos vindicados, 
dada a coisa julgada; b) dissenso jurisprudencial em face de paradigma da TRSJSE que 
entendeu pela reapreciação com base em prova nova. 

         II.      Os fundamentos. 

  Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

O acórdão da TRSJAL reconheceu a coisa julgada e, portanto, em tal sentido, não 
ingressou no mérito da discussão. O paradigma da TRSJSE, diversamente, enfrentou o 
próprio mérito, aceitando nova rediscussão e prova. 

Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em discussão. 

Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual).  



         III.     Dispositivo. 

         Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

         Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO 

         Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

        Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a 
isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

         Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

37. 0522689-92.2018.4.05.8400  
Recorrente: Jailson Martim da Silva  
Advogado:  Bruno Matarazzo Pennacchi Sarmento Pereira   - OAB/RN015456A   
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 



Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.  

Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por JAILSON MARTIM 
DA SILVA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face do INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.  

Aduz: a) que a TRSJRN incorreu em cerceamento de defesa por não ter sido 
oportunizada a correção de falhas de informações no PPP e LTCAT; b) dissenso 
jurisprudencial em face do entendimento da 1ª TRSJPE e da TRU/5ª Região, no sentido 
de que, a ausência de menção ao profissional habilitado de realizar os registros 
ambientais, bem como a falta de menção à habitualidade e permanência da exposição 
aos agentes nocivos são falhas que devem oportunizar a parte autora a correção. 

Pediu o provimento.  

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

A análise da peça recursal revela que não se defende uma tese, mas busca-se, 
em verdade, afastar a conclusão da turma de origem acerca da inconsistência da prova 
técnica apresentada nos autos. 

Verifica-se, de plano, que o paradigma apresentado não guarda similitude fático-
jurídica com a hipótese dos autos. 

Isso porque o acórdão recorrido constatou inúmeras imperfeições do PPP, não 
tendo sido suprida tal deficiência com a apresentação do LTCAT, posto que igualmente 
eivado de falhas, ao passo que as decisões paradigmas não abrangem todas as razões 
do acórdão vergastado, na medida em que registram o entendimento de que a ausência 
de menção ao profissional habilitado de realizar os registros ambientais ou a falta de 
menção à habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos são falhas que 
devem oportunizar a parte autora a correção.  



Tal situação, por si só, enseja o não conhecimento do presente incidente, pois 
atrai a incidência da Questão de Ordem nº 22, da Turma Nacional, que assim dispõe: "É 
possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática 
quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão 
paradigma" e a Questão de Ordem nº 18, da TNU: “É inadmissível o pedido de 
uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e 
as respectivas razões não abrangem todos eles”. 

Ainda que assim não fosse, infirmar as conclusões da turma de origem acerca da 
inconsistência da prova técnica demandaria o reexame do conjunto fático-probatório 
analisado, o que atrai a incidência da Súmula 42 da TNU: “Não se conhece de incidente 
de uniformização que implique reexame de matéria de fato.” 

Em não se evidenciando elementos que alterem as conclusões da decisão 
agravada, impõe-se a sua manutenção. 

         III.     Dispositivo. 

         Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

         Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO 

         Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

        Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a 
isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

         Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

38. 0520636-50.2018.4.05.8300  
Recorrente: Cecília Torres Gonçalves Lopes   
Advogado:  Paulo Fernando Vieira Loyo    - OAB/PE036307    
Recorrido (a): União Federal 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
 

 

Autos n.:  0520636-50.2018.4.05.8300 

 

Recorrente: Cecília Torres Gonçalves Lopes 

Recorrido (a): União Federal 

Adv:   Paulo Fernando Vieira Loyo – OAB  PE036307 

Origem: Turma Recursal SJPE 
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EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR. GOZO DE 
FÉRIAS. TEMA 254 DA TNU. INCIDENTE PROVIDO. 1. Incidente regional de 
Uniformização. 2. Gozo de férias de servidor público ao longo de período 
aquisitivo. 3. Matéria enfrentada pela TNU (Tema 254: A partir do segundo ano 
de exercício, o servidor público federal poderá gozar férias ao longo do período 
aquisitivo correspondente, ainda que implique gozo de dois períodos no mesmo 
ano, não se aplicando mais a limitação temporal de 12 meses imposta pelo § 1º 



do art. 77 da Lei 8.112/90, ressalvados os casos de necessidade do serviço, na 
forma da legislação de regência e por determinação fundamentada da 
autoridade administrativa competente). 4. Incidente provido. 

          Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido 
por CECÍLIA TORRES GONÇALVES LOPES junto à decisão proferida na Ação 
Especial Cível movida em face da UNIÃO FEDERAL. 

Aduz: a) o § 1º do art. 77, da Lei nº 8.112/90, previu que o servidor público fará 
jus a 30 (trinta) dias de férias remuneradas, exigindo, outrossim, para o primeiro 
período aquisitivo de férias, doze meses de efetivo exercício; b) não havendo na 
lei de regência determinação de que o servidor cumpra tempo mínimo de 
exercício para ter direito a gozar as segundas e subsequentes férias, é possível o 
gozo de dois períodos de férias no mesmo ano civil. Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”. 

A acórdão combatido sufragou a seguinte premissa: 

“O autor pretende nesta ação o gozo antes de findo o período aquisitivo, com 
exceção do primeiro ano, já que por determinação legal era necessário aguardar 
doze meses. Ou seja, no exemplo dado acima, teria o primeiro direito de gozo em 
05/12/2006, mas o segundo já seria iniciado também em 2006, em relação a todo 
o ano correspondente, e assim por diante." 

A meu sentir, essa não é a melhor hermenêutica dada ao art. 77, pois isso significa 
antecipar o gozo de um período aquisitivo ainda não completado. O que a 
interpretação benevolente da lei permite é que durante o segundo período 
aquisitivo as segundas férias já podem ser gozadas, mas desde que esse gozo 
ocorra já no ano subsequente, não no mesmo. 

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, a fim de julgar o pedido 
improcedente”. 

Ocorre que a matéria foi recentemente decidida pela TNU: 



“A partir do segundo ano de exercício, o servidor público federal poderá gozar 
férias ao longo do período aquisitivo correspondente, ainda que implique gozo de 
dois períodos no mesmo ano, não se aplicando mais a limitação temporal de 12 
meses imposta pelo § 1º do art. 77 da Lei 8.112/90, ressalvados os casos de 
necessidade do serviço, na forma da legislação de regência e por determinação 
fundamentada da autoridade administrativa competente” (Tema 254, PEDILEF 
0504052-23.2018.4.05.8100/CE, rel. para acórdão Juiz Federal Erivaldo Ribeiro 
dos Santos, DJe 27/08/2020). 

Necessário, assim, o assentamento nesse Colegiado Regional, em ordem a dar 
vazão ao sistema de precedentes (arts. 926 e 927 do CPC). 

Por sua vez, não há necessidade de análise de matéria fática, incontroversa, de 
onde é de ser aplicada a Questão de Ordem n. 38 da TNU (Em decorrência de 
julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional aplicar o 
direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a 
matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite 
reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo 
para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou 
Regional). 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto: 

         a)      PROVEJO o recurso para julgar procedente o pedido, com juros e 
correção na forma do Tema 810 do STF; 

         b)       PROPONHO, neste âmbito regional, a mesma tese do TEMA 254 da 
TNU (A partir do segundo ano de exercício, o servidor público federal poderá 
gozar férias ao longo do período aquisitivo correspondente, ainda que implique 
gozo de dois períodos no mesmo ano, não se aplicando mais a limitação 
temporal de 12 meses imposta pelo § 1º do art. 77 da Lei 8.112/90, ressalvados 
os casos de necessidade do serviço, na forma da legislação de regência e por 
determinação fundamentada da autoridade administrativa competente). 

Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 

 

ACÓRDÃO 



Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator, 
fixada a tese acima. 

Sem custas ou honorários advocatícios de sucumbência. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

39. 0503843-30.2018.4.05.8108  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Ivanildo Sousa dos Santos    
Adv/Proc:  Flávio Sousa Farias    – OAB/CE018571  
Origem:  2ªTurma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 



EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.  

Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por IVANILDO SOUSA 
DOS SANTOS junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face do 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.  

Aduz: a) que a 2ª TR/CE manteve sentença de procedência do pedido de 
concessão de seguro-desemprego para pescador artesanal referente ao período de 
defeso, por considerar que os documentos exigidos pela legislação foram efetivamente 
apresentados pela parte autora;  b) que a sentença deve ser anulada a fim deque se 
produza prova em audiência acerca do possível labor do autor no período entre defesos;  
c) dissenso jurisprudencial em face do entendimento da 1ª TR/CE, uma vez considerou 
os documentos juntados pela parte autora apenas início de prova material, sendo 
importante a produção de prova oral para verificação de possível labor no período entre 
defesos, razão pela qual a sentença fora anulada 

Pediu o provimento.  

Era o que cumpria historiar. 

         II.      Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

Na espécie, verifico que o paradigma apresentado não guarda similitude fático-
jurídica com a hipótese dos autos.  

Com efeito, no caso dos autos, a procedência do pedido se deu pela verificação 
de que o conjunto probatório acostado aos autos se mostrou bastante consistente para 
a comprovação da efetiva atividade de pescador artesanal.  Colhe-se da decisão 
recorrida: “Na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal concluiu pela 
procedência do pedido da parte autora por verificar que o conjunto probatório acostado 
dos autos se mostra bastante robusto para comprovar a condição de pescador artesanal 
em embarcação de pequeno porte.”  

O acórdão paradigma acostado, por sua vez, considerou que os documentos 
juntados pela parte autora constituíram-se apenas em início de prova material, 
determinando-se, assim, a produção de prova oral para verificação de possível labor no 
período entre defesos, razão pela qual a sentença fora anulada. 



Senão vejamos: “Com efeito, reconhece-se que há boas provas documentais do 
costumeiro exercício da pesca pelo autor, inclusive o recebimento de seguro-
desemprego em exercícios anteriores e posterior ao período postulado. No entanto, o 
labor pretérito ou posterior não é, por si só, suficiente para demonstrar o labor 
relevante para o julgamento da presente ação ou mesmo a inexistência de renda diversa 
daquela alegada, havendo aqui o que se costuma chamar de início de prova do labor, 
mas não prova suficiente.” (PROCESSO 0504027-83.2018.4.05.8108T- TRSJCE) 

Tal situação, por si só, enseja o não conhecimento do presente incidente, pois 
atrai a incidência da Questão de Ordem nº 22, da Turma Nacional, que assim dispõe: "É 
possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática 
quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão 
paradigma". 

De se mencionar, ainda, que a análise da conclusão sobre a incapacidade da 
autora seria incursionar na prova dos autos com vistas a avaliar o acerto ou desacerto 
do acórdão recorrido, o que não é permitido nesta instância recursal. Eis o teor do 
enunciado da Súmula nº 42 da TNU, "Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”. 

Em não se evidenciando elementos que alterem as conclusões da decisão 
agravada, impõe-se a sua manutenção. 

         III.     Dispositivo. 

         Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

         Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

         Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

        Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a 
isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

         Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

40. 0500755-98.2020.4.05.8403 
Recorrente: José Carlos de Araújo  
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580    
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE 
AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

  I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por JOSÉ CARLOS DE 
ARAÚJO junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face da FAZENDA 
NACIONAL. 

Aduz: a) a TRSJRN extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender 
estar ausente o interesse em agir, uma vez ausente requerimento administrativo do 
pedido de declaração de não incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o 
terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas 
pela parte autoral, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição do indébito tributário; b) invoca acórdãos da 1ª TR/PE 
(0505449-47.2019.4.05.8500) e da 3ª TR/PE (0505985-47.2017.4.05.8300, 0518008-
25.2017.4.05.8300 e 0501333-50.2018.4.05.8300) no sentido de que caberia a 
apreciação do mérito. Pediu o provimento. 



Era o que cumpria historiar. 

  II. Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.  

O acórdão da TRSJRN reconheceu ausente o interesse de agir, eis que não 
realizado requerimento administrativo prévio quanto à não incidência da contribuição 
previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e 
adicional noturno usufruídas pela parte autoral. Tratou-se, assim, de resolução do 
processo sem julgamento do mérito. 

Os paradigmas da 1ª e da TRSJPE, diversamente, enfrentaram o próprio mérito. 

Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em cotejo. 

Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual). 

Se assim não fosse, é fato que o acórdão aplicou o entendimento específico da 
matéria por parte do STJ, em linha de convergência com o do STF, ambos reproduzidos 
abaixo: 

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação 
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar 
a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve 
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando 
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa 



possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo 
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 
conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a 
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da 
pretensão. 

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma 
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a 
seguir expostos. 

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a 
extinção do feito; 

(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; 

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no 
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise 
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 
efeitos legais. 

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de 
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser 
trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo 
em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as 
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando 



como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para 
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, RE nº 
631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, por maioria, j. em 
3/9/2014) 

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito 
Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os 
valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 
(cinco) anos. 

2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não 
resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando 
contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste 
interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado 
requerimento administrativo. 

3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de 
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade 
com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a 
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em 
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra 
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 

4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 
e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram 
analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do 
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 
282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 

5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte 
recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos 
valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a 
pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de 
ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador 
o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. 
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O 
interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-



se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação 
jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do 
direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não 
conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 

6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se 
que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação 
ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, 
na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no 
Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento 
configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. 
Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir 
nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos 
conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência 
da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" 
sua pretensão. 

7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com 
grande potencial de judicialização, como a tributária e a 
previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, 
quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o 
funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o 
primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os 
pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em 
substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os 
cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos 
dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo 
vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios 
cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas 
de interesse social. 

8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 

9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ 
que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento 
administrativo nos pedidos de compensação das contribuições 
previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 
20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 
27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra 



Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, 
p. 166. 

10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, 
alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu 
pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 

11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, 
estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio 
requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o 
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 

12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao 
Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, 
mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações 
jurídicas de custeio e de benefícios (prestacional) titularizadas pela 
União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a 
cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se 
que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou 
não do prévio requerimento administrativo nos benefícios 
previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados 
à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições 
previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa 
parte, provido". (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, 
DJe28/11/2018). 



 Assim, se já não fosse o óbice da Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual), seria o caso de negativa de 
seguimento ao incidente pela aplicação subsidiária do Regimento da TNU: 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 

(...) 

III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado:”. 

  Daí porque não merece provimento o recurso. 

 III. Dispositivo 

 Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

  Recife, data da movimentação. 

 Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

  Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.  



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

41. 0502374-69.2020.4.05.8401 
Recorrente: Francisco de Assis Avelino 
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580    
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE 
AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

  I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por  FRANCISCO DE 
ASSIS AVELINO junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face 
da FAZENDA NACIONAL. 

Aduz: a) a TRSJRN extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender 
estar ausente o interesse em agir, uma vez ausente requerimento administrativo do 
pedido de declaração de não incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o 
terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas 
pela parte autoral, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição do indébito tributário; b) invoca acórdãos da 1ª TR/PE 
(0505449-47.2019.4.05.8500) e da 3ª TR/PE (0505985-47.2017.4.05.8300, 0518008-
25.2017.4.05.8300 e 0501333-50.2018.4.05.8300) no sentido de que caberia a 
apreciação do mérito. Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

  II. Os fundamentos. 



Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.  

O acórdão da TRSJRN reconheceu ausente o interesse de agir, eis que não 
realizado requerimento administrativo prévio quanto à não incidência da contribuição 
previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e 
adicional noturno usufruídas pela parte autoral. Tratou-se, assim, de resolução do 
processo sem julgamento do mérito. 

Os paradigmas da 1ª e da TRSJPE, diversamente, enfrentaram o próprio mérito. 

Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em cotejo. 

Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual). 

Se assim não fosse, é fato que o acórdão aplicou o entendimento específico da 
matéria por parte do STJ, em linha de convergência com o do STF, ambos reproduzidos 
abaixo: 

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação 
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar 
a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve 
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando 
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa 
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo 
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 
conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a 



conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da 
pretensão. 

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma 
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a 
seguir expostos. 

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a 
extinção do feito; 

(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; 

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no 
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise 
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 
efeitos legais. 

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de 
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser 
trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo 
em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as 
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando 
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para 
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, RE nº 



631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, por maioria, j. em 
3/9/2014) 

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito 
Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os 
valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 
(cinco) anos. 

2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não 
resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando 
contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste 
interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado 
requerimento administrativo. 

3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de 
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade 
com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a 
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em 
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra 
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 

4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 
e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram 
analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do 
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 
282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 

5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte 
recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos 
valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a 
pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de 
ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador 
o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. 
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O 
interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-
se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação 
jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do 



direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não 
conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 

6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se 
que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação 
ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, 
na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no 
Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento 
configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. 
Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir 
nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos 
conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência 
da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" 
sua pretensão. 

7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com 
grande potencial de judicialização, como a tributária e a 
previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, 
quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o 
funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o 
primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os 
pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em 
substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os 
cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos 
dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo 
vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios 
cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas 
de interesse social. 

8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 

9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ 
que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento 
administrativo nos pedidos de compensação das contribuições 
previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 
20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 
27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra 
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, 
p. 166. 



10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, 
alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu 
pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 

11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, 
estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio 
requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o 
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 

12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao 
Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, 
mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações 
jurídicas de custeio e de benefícios (prestacional) titularizadas pela 
União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a 
cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se 
que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou 
não do prévio requerimento administrativo nos benefícios 
previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados 
à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições 
previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa 
parte, provido". (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, 
DJe28/11/2018). 

Assim, se já não fosse o óbice da Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual), seria o caso de negativa de 
seguimento ao incidente pela aplicação subsidiária do Regimento da TNU: 



Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 

(...) 

III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado:”. 

  Daí porque não merece provimento o recurso. 

  III. Dispositivo 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 



– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

42. 0516609-24.2018.4.05.8300  
Recorrente:  Marcelo Soares dos Santos  
Advogado:  Givaldo cândido dos Santos  - OAB/PE009831D 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
 

 

PROCESSO 0516609-24.2018.4.05.8300 

 

Recorrente: Marcelo Soares dos Santos 

Adv: Givaldo Cândido dos Santos - OAB – PE009831D 

Recorrido (a): INSS 

Origem: 1ª Turma Recursal SJPE 

Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 

EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.  

Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela 
Presidência em Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado 
por MARCELO SOARES DOS SANTOS junto à decisão proferida na Ação Especial 
Cível movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Aduz: 



a) a 1ª TR/PE reconheceu como especiais os períodos de 04/07/1989 a 
28/04/1995 (por enquadramento) e de 29/04/1995 a 05/03//1997 (exposição do 
agente ruído acima dos limites de tolerância). Não reconheceu, porém, o período 
de 06/03/1997 a 31/07/2002, uma vez que os documentos apontam exposição a 
ruídos abaixo dos limites de tolerância, tendo sido computado apenas 29 anos, 01 
mês e 11 dias de tempo de contribuição, afastando-se o direito ao benefício 
requerido, o qual exige 33 anos de tempo de contribuição considerando o grau de 
deficiência do ator (grau leve); 

b) quando da realização do exame pericial, o expert não levou em 
consideração os procedimentos estabelecidos na legislação de regência, 
especialmente a Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU Nº 1/2014, 
utilizando como parâmetro o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para 
Fins de Aposentadoria (IFBrA), limitando-se a noticiar, portanto, a incapacidade 
como leve, incorrendo em error in procedendo; 

c) dissenso jurisprudencial em face do entendimento da 2ª TR/CE, TR/SE e 
3ª TR/PE, no sentido de ser necessária a fixação da incapacidade sob o prisma da 
Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU Nº 1/2014, utilizando como 
parâmetro o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de 
Aposentadoria – IFBrA, bem como da perícia social na residência e no local de 
trabalho do segurado. 

Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

         II.      Os fundamentos. 

       Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”. 

Na espécie, verifico que os paradigmas apresentados não guardam 
similitude fático-jurídica com a hipótese dos autos. 

Com efeito, no caso dos autos, o expert concluiu que a deficiência atestada 
possui natureza leve. 

 Colhe-se do acórdão da Turma Recursal: “No caso dos autos, o perito 
afirmou ser o recorrente portador de sequela de poliomielite, indicando que o 
grau de deficiência que o acomete é leve (quesitos 07 e 10, anexo 24).” 

Os acórdãos paradigmas acostados, por sua vez, concluíram que a parte 
autora possui grau de deficiência grave, Alzheimer (2ª TR/CE), dermatite alérgica 



a níquel para autor com atividade de pedreiro (TR/SE) e incapacidade total para o 
exercício de toda atividade laboral e diária (3ª TR/PE). 

Tal situação, por si só, enseja o não conhecimento do presente incidente, 
pois atrai a incidência da Questão de Ordem nº 22, da Turma Nacional, que assim 
dispõe: "É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão 
monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica 
com o acórdão paradigma". 

De se mencionar, ainda, que a análise da conclusão sobre a incapacidade 
da autora seria incursionar na prova dos autos com vistas a avaliar o acerto ou 
desacerto do acórdão recorrido, o que não é permitido nesta instância recursal. 
Eis o teor do enunciado da Súmula nº 42 da TNU, "Não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato”. 

Em não se evidenciando elementos que alterem as conclusões da decisão 
agravada, impõe-se a sua manutenção. 

         III.     Dispositivo. 

         Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

         Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 

  

ACÓRDÃO 

         Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do 
relator. 

        Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com 
a isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

         Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

43. 0502222-43.2019.4.05.8308  
Recorrente: Maciel de Souza Medrado  
Adv/Proc: Daniel da Nóbrega Besarria - OAB/PE036315 
Recorrido :Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano - IF SERTÃO-PE  
Advogado: Procuradoria Federal 
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
FUNÇÃO GRATIFICADA. NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO EFETIVO DE BOA FÉ. 
REVOGAÇÃO  DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA 
ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
DO DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO.  INCIDENTE PROVIDO. 
1. Incidente Regional de Uniformização. 2. A Administração Pública não pode invocar 
seu descumprimento ao princípio da legalidade para elidir sua responsabilidade 
quanto ao pagamento pelo efetivo exercício de função comissionada por servidor de 
boa fé que com ela, ilegalidade, não contribuiu. 3. A revogação de ato administrativo 
enseja a preservação dos direitos adquiridos (art. 53 da Lei n. 9.784/99; Súmula n. 473 
do STF). 4. O exercício efetivo de função gratificada, ainda que previamente 
inexistente no organograma institucional do ente público, enseja a devida 
remuneração ao servidor de boa fé, sob pena de enriquecimento ilícito da 
Administração. 5. Incidente provido. 



Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência interposto 
por MACIEL DE SOUZA MEDRADO em face de acórdão da 1ª TR/PE, na ação que move 
em face do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 
PERNAMBUCANO - IF SERTÃO-PE, admitido na origem. 

O acórdão impugnado confirmou sentença de improcedência, entendendo que, 
diante da ausência de previsão da função gratificada no organograma da instituição ré, 
a Portaria que a instituiu foi considerada como um ato administrativo que não tinha 
aptidão para gerar efeitos, posto que eivado de vício de legalidade. 

Aduz o recorrente: a) admitir que, em razão de suposto erro exclusivo da 
administração, seja o servidor público prejudicado deixando de perceber a remuneração 
devida pela comprovada atividade executada em cumprimento de ato da própria 
administração seria transferir ao servidor a responsabilidade pelo ato da administração 
e ainda usurpação ilícita de sua força de trabalho, já que o servidor executou o 
trabalho. b) dissenso jurisprudencial em face do entendimento preconizado pela 3ª 
TR/PE, no sentido de a vinculação da Administra com o princípio da legalidade não tem 
o condão de impedir o pagamento de atividade exercida pelo servidor público. 

Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

  II.      Os fundamentos. 

Essas as premissas do acórdão recorrido: 

“8. A parte autora pretende a condenação do réu a pagar valores 
referentes aos valores retroativos devidos a título de função 
gratificada (FG-4), publicada na Portaria nº 123/2016, publicada no 
DOU de 02/03/2016, acrescidos de correção monetária e juros de 
mora (doc. 01). 

9. O réu afirma que revogou a Portaria mencionada através da Portaria 
nº 692 de 10/12/2018, alegando que apesar da designação, o IF 
SERTÃO não possuía no Organograma a função e nem disponibilidade 
orçamentária no SIAPE (sistema de folha de pagamento) da função 
gratificada, por esse motivo não foi feito a inclusão na folha de 
pagamento e consequentemente não foram pagos os valores 
retroativos. 

10. A Súmula n.º 472 do Supremo Tribunal Federal aduz: “A 
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 



revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial.” 

11. No presente caso a função gratificada foi devidamente publicada 
em Portaria publicada no Diário Oficial, mas não existia no 
organograma da instituição ré, sendo assim um ato administrativo que 
não tinha aptidão para gerar efeitos, pois eivado de vício de legalidade, 
podendo a Administração Pública (IF Sertão-PE) anular o ato e revogar 
a referida Portaria conforme a súmula supracitada, assim como fez.” 

Assim, a Turma Recursal entendeu que, diante da ausência de previsão da função 
gratificada no organograma da instituição ré, a Portaria que a instituiu foi considerada 
como um ato administrativo que não tinha aptidão para gerar efeitos, posto que eivado 
de vício de legalidade. 

O princípio da legalidade na Administração Pública possui matriz constitucional 
no art. 37 da Constituição Federal: “A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte...” 

No que tange ao exercício de função de confiança, o § 4º, do artigo 15, da Lei 
8.112/90, prevê que: “O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data 
de publicação do ato de designação (...)”. 

Já o artigo 62 do mesmo diploma dispõe que: “Ao servidor ocupante de cargo 
efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento 
em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício”. 

Estabelecidas tais balizas, creio que são dois os fundamentos que dão vazão ao 
recurso. 

Primeiro. O fato de a Administração Pública estar vinculada ao princípio da 
legalidade não elide sua responsabilidade quanto ao pagamento pelo efetivo exercício 
de função comissionada, mesmo que tenha havido anulação ou revogação da portaria 
de nomeação. Uma vez verificado, como no caso concreto, exercício efetivo da função 
por prazo longo (pelo menos, do período que medeia a Portaria nº 123/2016, publicada 
no DOU de 02/03/2016, até a Portaria nº 692 de 10/12/2018), sem viés de 
provisoriedade, não se pode negar que o servidor operou de boa fé para com a 
Administração. 

Dito de forma mais clara: a Administração Pública não pode invocar seu 
descumprimento ao princípio da legalidade para elidir sua responsabilidade quanto ao 
pagamento pelo efetivo exercício de função comissionada por servidor de boa fé que 
com ela, ilegalidade, não contribuiu. É a expressão do princípio nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans. 



O oposto seria chancelar o enriquecimento ilícito da administração vedado pelo 
ordenamento (art. 884 do Código Civil), em detrimento da atividade efetivamente 
exercida pelo servidor. 

A propósito, o STJ tem rechaçado o enriquecimento sem causa da Administração 
nos seguintes termos: 

"(...) IX. A jurisprudência do STJ "entende que a restituição dos valores 
recebidos por serviços prestados, ainda que maculados por 
ilegalidade, importa em enriquecimento ilícito da Administração”... 
(STJ, 2ª. T., AgInt no AREsp 1585674/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, 
DJe 10/06/2020). 

Em situações até mais extremadas, a exemplo da investidura em cargo 
público sem concurso público, que não se atribui efeitos jurídicos válidos, o Supremo 
Tribunal Federal impõe o pagamento de salários referentes ao período trabalhado. 
Senão vejamos: 

"Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, 
a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de 
pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas 
referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso 
público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade 
responsável (CF, art. 37, § 2º).  No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos 
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao 
período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS." (STF, Pleno, RE 705140/RS, rel. Min. Teori 
Zavascki, repercussão geral, DJe-217 05.11.2014). Grifou-se. 

E continua a dizê-lo, parece-me, sem muitas dúvidas: 

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. 
CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 
100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. CONTRATO NULO. 
DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A contratação 
irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer 
efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos 
salários relativos ao período trabalhado e ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS (Tema 916). 2. Em casos idênticos ao deste processo, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ocorre 
nulidade da contratação efetivada, sem concurso público, por meio de 
lei estadual declarada inconstitucional por esta Corte, o que justifica o 
reconhecimento do direito ao recolhimento do FGTS. Precedentes. 3. 



Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o 
valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites 
legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se 
nega provimento” (STF, 1ª. T., RE 1154472 AgR/MG, rel. Min. Roberto 
Barroso, DJe-199  13.09.2019).Grifou-se. 

  O STJ, por meio de sua Corte Especial, igualmente firmou: 

“Ementa: AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
AFRONTA AOS ARTS. 37, § 
2º,   E   39,   §  3º,  DA  CF.  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO. 
IRREGULARIDADE.  DIREITO  AO FGTS. TEMAS 191, 308 E 916/STF. 
ACÓRDÃO 
RECORRIDO  EM  CONFORMIDADE  COM  O  ENTENDIMENTO  DA 
SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1.   O   Supremo   Tribunal   Federal,   no  julgamento  do  Recurso 
Extraordinário  596.478/RR,  sob a sistemática da repercussão geral, 
acolheu  a  tese de que é "devido o depósito do Fundo de Garantia do 
Tempo  de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com 
a Administração  Pública  seja  declarado  nulo por ausência de prévia 
aprovação  em  concurso  público,  desde  que  mantido  o direito ao 
salário"  (Tema  191).  2.  Da  mesma  forma,  ao apreciar o Recurso 
Extraordinário  705.140/RS,  o Excelso Pretório firmou entendimento, 
com  o  reconhecimento da existência de repercussão geral da questão 
suscitada,   no  sentido  de  que  a  contratação  de  pessoal  pela 
Administração Pública sem a observância da regra do concurso público 
geraria o direito à percepção do FGTS (Tema 308). 3. Reafirmando sua 
jurisprudência  e  ampliando  as situações jurídicas que legitimam a 
percepção do FGTS, a Corte Constitucional estabeleceu, no julgamento 
do   Recurso   Extraordinário  765.320  RG/MG  (Tema  916),  que  "a 
contratação  por  tempo  determinado para atendimento de 
necessidade 
temporária   de   excepcional   interesse   público   realizada   em 
desconformidade  com  os  preceitos  do art. 37, IX, da Constituição 
Federal  não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 
servidores  contratados,  com  exceção  do  direito  à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 
da  Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS". 4. Agravo interno não 
provido” (STJ, Corte Especial, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 
1669135/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
14/02/2019). 

Seguindo essa mesma linha, para os casos de desvio de função, o STJ firmou o 
seguinte entendimento: 



“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças 
salariais decorrentes. (Súmula 378, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
22/04/2009, DJe 05/05/2009). 

Segundo. Assim o diz a lei (art. 53 da Lei n. 9.784/99) e a jurisprudência assentada 
(Súmula n. 473 do STF), a revogação enseja a preservação dos direitos adquiridos. Essa 
é precisamente a expressão da Lei n. 9.784/99: 

"Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos." 

De fato, toca à Administração Pública, dentro do seu poder de autotutela, 
revogar seus próprios atos por motivos de conveniência e oportunidade; porém, 
respeitando os direitos adquiridos. Revogação é instituto jurídico distinto da anulação; 
aquele pressupõe conveniência e oportunidade, esta, ilegalidade. 

No caso concreto, houve revogação e não anulação. Não se pode dar motivação 
ao ato administrativo, em sede recurso de direito estrito, distinto do que fez a instância 
ordinária.  Impossível, assim, deixar de considerar os efeitos jurídicos operados desde a 
vigência da Portaria nº 123/2016 até a Portaria nº 692 de 10/12/2018, uma vez que a 
segunda meramente revogou a primeira. Revogando não poderia fulminar os efeitos 
jurídicos decorrentes da primeira, mormente se praticados de boa fé. 

Isso não importa assentar que possa a Administração deixar de observar os 
ditames legais quanto à ocupação de cargos e funções de forma válida. O devido 
controle do atuar administrativo que tenha se dado em desconformidade com o direito 
(atribuir a alguém uma função não prevista organicamente e, portanto, legalmente) 
deve ser operado nas vias administrativas, cíveis e penais próprias.  

Porém, o servidor que exerce a função de boa fé, por longo tempo e sem nota 
de contribuição com o equívoco ou ilicitude administrativa, merece receber pelo seu 
labor, porque há direito adquirido à remuneração, um fundamento do Estado 
Democrático de Direito brasileiro (art. 1º, IV da Constituição Federal). 

Assim sendo, à luz dos precedentes acima delineados, há que ser assegurado o 
direito à retribuição da função comissionada a que foi nomeado o servidor, por todo o 
período efetivamente exercido, mesmo que tenha sido revogada ou anulada a portaria 
de nomeação, sob pena de se chancelar o enriquecimento ilícito da Administração 
Pública. 

Daí, penso, com as vênias de estilo, ser o caso de provimento do incidente de 
uniformização regional. E, nos termos da Questão de Ordem n. 38 da TNU (Em 
decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional 
aplicar o direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a 
matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite reexaminar 
o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo para tanto, 



restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou Regional), o caso já 
comporta julgamento de logo. 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto: 

a) DOU PROVIMENTO ao incidente regional de uniformização para determinar o 
pagamento dos valores retroativos relativos à função comissionada para a qual foi 
nomeado o servidor, durante todo o período exercido, observada a prescrição 
quinquenal, com juros e correção na forma do Tema 810 do STF; 

b) PROPONHO a seguinte tese de julgamento: “O exercício efetivo de função 
gratificada, ainda que previamente inexistente no organograma institucional do ente 
público, enseja a devida remuneração ao servidor de boa fé, sob pena de 
enriquecimento ilícito da Administração”. 

Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao incidente regional de uniformização, nos 
termos do voto do relator. 

Sem custas ou honorários advocatícios de sucumbência. 

Recife, data do julgamento. 

 Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 



Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

44. 0501312-91.2020.4.05.8401 
Recorrente: Maria de Jesus Silva 
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580    
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE 
AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por  MARIA DE JESUS 
SILVA  junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face da FAZENDA 
NACIONAL. 

Aduz: a) a TRSJRN extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender 
estar ausente o interesse em agir, uma vez ausente requerimento administrativo do 
pedido de declaração de não incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o 
terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas 
pela parte autoral, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição do indébito tributário; b) invoca acórdãos da 1ª TR/PE 
(0505449-47.2019.4.05.8500) e da 3ª TR/PE (0505985-47.2017.4.05.8300, 0518008-
25.2017.4.05.8300 e 0501333-50.2018.4.05.8300) no sentido de que caberia a 
apreciação do mérito. Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

  II. Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.  

O acórdão da TRSJRN reconheceu ausente o interesse de agir, eis que não 
realizado requerimento administrativo prévio quanto à não incidência da contribuição 
previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e 



adicional noturno usufruídas pela parte autoral. Tratou-se, assim, de resolução do 
processo sem julgamento do mérito. 

Os paradigmas da 1ª e da TRSJPE, diversamente, enfrentaram o próprio mérito. 

Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em cotejo. 

  Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual). 

Se assim não fosse, é fato que o acórdão aplicou o entendimento específico da 
matéria por parte do STJ, em linha de convergência com o do STF, ambos reproduzidos 
abaixo: 

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação 
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar 
a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve 
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando 
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa 
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo 
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 
conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a 
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da 
pretensão. 

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma 
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a 
seguir expostos. 



6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a 
extinção do feito; 

(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; 

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no 
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise 
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 
efeitos legais. 

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de 
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser 
trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo 
em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as 
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando 
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para 
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, RE nº 
631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, por maioria, j. em 
3/9/2014) 

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 



1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito 
Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os 
valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 
(cinco) anos. 

2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não 
resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando 
contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste 
interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado 
requerimento administrativo. 

3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de 
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade 
com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a 
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em 
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra 
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 

4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 
e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram 
analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do 
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 
282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 

5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte 
recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos 
valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a 
pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de 
ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador 
o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. 
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O 
interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-
se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação 
jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do 
direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não 
conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 

6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se 
que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação 
ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, 
na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no 
Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento 
configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. 



Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir 
nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos 
conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência 
da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" 
sua pretensão. 

7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com 
grande potencial de judicialização, como a tributária e a 
previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, 
quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o 
funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o 
primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os 
pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em 
substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os 
cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos 
dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo 
vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios 
cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas 
de interesse social. 

8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 

9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ 
que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento 
administrativo nos pedidos de compensação das contribuições 
previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 
20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 
27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra 
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, 
p. 166. 

10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, 
alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu 
pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 

11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, 
estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio 
requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o 



regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 

12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao 
Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, 
mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações 
jurídicas de custeio e de benefícios (prestacional) titularizadas pela 
União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a 
cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se 
que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou 
não do prévio requerimento administrativo nos benefícios 
previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados 
à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições 
previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa 
parte, provido". (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, 
DJe28/11/2018). 

Assim, se já não fosse o óbice da Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual), seria o caso de negativa de 
seguimento ao incidente pela aplicação subsidiária do Regimento da TNU: 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 

(...) 

III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado:”. 



Daí porque não merece provimento o recurso. 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 



45. 0503180-07.2020.4.05.8401 
Recorrente: Mariza Fabiana Batista 
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580    
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE 
AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por  MARIZA FABIANA 
BATISTA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face da FAZENDA 
NACIONAL. 

Aduz: a) a TRSJRN extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender 
estar ausente o interesse em agir, uma vez ausente requerimento administrativo do 
pedido de declaração de não incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o 
terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas 
pela parte autoral, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição do indébito tributário; b) invoca acórdãos da 1ª TR/PE 
(0505449-47.2019.4.05.8500) e da 3ª TR/PE (0505985-47.2017.4.05.8300, 0518008-
25.2017.4.05.8300 e 0501333-50.2018.4.05.8300) no sentido de que caberia a 
apreciação do mérito. Pediu o provimento. 

  Era o que cumpria historiar. 

II. Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.  

O acórdão da TRSJRN reconheceu ausente o interesse de agir, eis que não 
realizado requerimento administrativo prévio quanto à não incidência da contribuição 
previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e 
adicional noturno usufruídas pela parte autoral. Tratou-se, assim, de resolução do 
processo sem julgamento do mérito. 

Os paradigmas da 1ª e da TRSJPE, diversamente, enfrentaram o próprio mérito. 

Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em cotejo. 



Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual). 

Se assim não fosse, é fato que o acórdão aplicou o entendimento específico da 
matéria por parte do STJ, em linha de convergência com o do STF, ambos reproduzidos 
abaixo: 

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação 
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar 
a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve 
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando 
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa 
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo 
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 
conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a 
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da 
pretensão. 

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma 
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a 
seguir expostos. 

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a 
extinção do feito; 



(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; 

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no 
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise 
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 
efeitos legais. 

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de 
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser 
trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo 
em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as 
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando 
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para 
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, RE nº 
631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, por maioria, j. em 
3/9/2014) 

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito 
Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os 
valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 
(cinco) anos. 

2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não 
resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando 
contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste 



interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado 
requerimento administrativo. 

3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de 
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade 
com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a 
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em 
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra 
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 

4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 
e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram 
analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do 
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 
282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 

5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte 
recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos 
valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a 
pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de 
ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador 
o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. 
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O 
interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-
se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação 
jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do 
direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não 
conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 

6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se 
que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação 
ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, 
na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no 
Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento 
configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. 
Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir 
nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos 
conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência 
da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" 
sua pretensão. 

7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com 
grande potencial de judicialização, como a tributária e a 



previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, 
quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o 
funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o 
primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os 
pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em 
substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os 
cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos 
dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo 
vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios 
cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas 
de interesse social. 

8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 

9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ 
que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento 
administrativo nos pedidos de compensação das contribuições 
previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 
20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 
27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra 
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, 
p. 166. 

10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, 
alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu 
pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 

11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, 
estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio 
requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o 
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 



exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 

12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao 
Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, 
mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações 
jurídicas de custeio e de benefícios (prestacional) titularizadas pela 
União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a 
cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se 
que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou 
não do prévio requerimento administrativo nos benefícios 
previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados 
à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições 
previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa 
parte, provido". (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, 
DJe28/11/2018). 

Assim, se já não fosse o óbice da Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual), seria o caso de negativa de 
seguimento ao incidente pela aplicação subsidiária do Regimento da TNU: 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 

(...) 

III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado:”. 

Daí porque não merece provimento o recurso. 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação. 



Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

46. 0503292-73.2020.4.05.8401 
Recorrente: Josielma de Souza Cruz e Góis 
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580    
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 



EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE 
AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por  JOSIELMA DE 
SOUZA CRUZ E GÓIS junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face 
da FAZENDA NACIONAL. 

Aduz: a) a TRSJRN extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender 
estar ausente o interesse em agir, uma vez ausente requerimento administrativo do 
pedido de declaração de não incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o 
terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas 
pela parte autoral, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição do indébito tributário; b) invoca acórdãos da 1ª TR/PE 
(0505449-47.2019.4.05.8500) e da 3ª TR/PE (0505985-47.2017.4.05.8300, 0518008-
25.2017.4.05.8300 e 0501333-50.2018.4.05.8300) no sentido de que caberia a 
apreciação do mérito. Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II. Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.  

O acórdão da TRSJRN reconheceu ausente o interesse de agir, eis que não 
realizado requerimento administrativo prévio quanto à não incidência da contribuição 
previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e 
adicional noturno usufruídas pela parte autoral. Tratou-se, assim, de resolução do 
processo sem julgamento do mérito. 

Os paradigmas da 1ª e da TRSJPE, diversamente, enfrentaram o próprio mérito. 

Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em cotejo. 

Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual). 

Se assim não fosse, é fato que o acórdão aplicou o entendimento específico da 
matéria por parte do STJ, em linha de convergência com o do STF, ambos reproduzidos 
abaixo: 

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação 
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar 
a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve 
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando 
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa 
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo 
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 
conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a 
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da 
pretensão. 

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma 
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a 
seguir expostos. 

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a 
extinção do feito; 

(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; 

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no 
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 



manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise 
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 
efeitos legais. 

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de 
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser 
trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo 
em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as 
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando 
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para 
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, RE nº 
631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, por maioria, j. em 
3/9/2014) 

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito 
Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os 
valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 
(cinco) anos. 

2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não 
resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando 
contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste 
interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado 
requerimento administrativo. 

3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de 
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade 
com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a 
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em 
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 



Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra 
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 

4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 
e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram 
analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do 
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 
282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 

5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte 
recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos 
valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a 
pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de 
ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador 
o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. 
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O 
interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-
se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação 
jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do 
direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não 
conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 

6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se 
que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação 
ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, 
na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no 
Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento 
configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. 
Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir 
nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos 
conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência 
da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" 
sua pretensão. 

7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com 
grande potencial de judicialização, como a tributária e a 
previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, 
quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o 
funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o 
primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os 
pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em 
substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os 
cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos 
dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo 
vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios 



cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas 
de interesse social. 

8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 

9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ 
que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento 
administrativo nos pedidos de compensação das contribuições 
previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 
20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 
27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra 
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, 
p. 166. 

10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, 
alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu 
pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 

11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, 
estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio 
requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o 
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 



nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 

12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao 
Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, 
mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações 
jurídicas de custeio e de benefícios (prestacional) titularizadas pela 
União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a 
cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se 
que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou 
não do prévio requerimento administrativo nos benefícios 
previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados 
à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições 
previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa 
parte, provido". (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, 
DJe28/11/2018). 

Assim, se já não fosse o óbice da Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual), seria o caso de negativa de 
seguimento ao incidente pela aplicação subsidiária do Regimento da TNU: 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 

(...) 

III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado:”. 

Daí porque não merece provimento o recurso. 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 



Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento. 

 Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

47. 0503301-35.2020.4.05.8401 
Recorrente: Maria Aucione de Souza 
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580    
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE 
AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

  I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por  MARIA AUCIONE 



DE SOUZA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face da FAZENDA 
NACIONAL. 

Aduz: a) a TRSJRN extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender 
estar ausente o interesse em agir, uma vez ausente requerimento administrativo do 
pedido de declaração de não incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o 
terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas 
pela parte autoral, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição do indébito tributário; b) invoca acórdãos da 1ª TR/PE 
(0505449-47.2019.4.05.8500) e da 3ª TR/PE (0505985-47.2017.4.05.8300, 0518008-
25.2017.4.05.8300 e 0501333-50.2018.4.05.8300) no sentido de que caberia a 
apreciação do mérito. Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

  II. Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.  

O acórdão da TRSJRN reconheceu ausente o interesse de agir, eis que não 
realizado requerimento administrativo prévio quanto à não incidência da contribuição 
previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e 
adicional noturno usufruídas pela parte autoral. Tratou-se, assim, de resolução do 
processo sem julgamento do mérito. 

Os paradigmas da 1ª e da TRSJPE, diversamente, enfrentaram o próprio mérito. 

Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em cotejo. 

Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual). 

Se assim não fosse, é fato que o acórdão aplicou o entendimento específico da 
matéria por parte do STJ, em linha de convergência com o do STF, ambos reproduzidos 
abaixo: 

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação 
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar 
a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 



2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve 
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando 
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa 
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo 
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 
conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a 
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da 
pretensão. 

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma 
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a 
seguir expostos. 

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a 
extinção do feito; 

(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; 

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no 
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 



próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise 
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 
efeitos legais. 

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de 
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser 
trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo 
em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as 
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando 
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para 
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, RE nº 
631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, por maioria, j. em 
3/9/2014) 

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito 
Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os 
valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 
(cinco) anos. 

2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não 
resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando 
contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste 
interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado 
requerimento administrativo. 

3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de 
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade 
com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a 
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em 
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra 
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 



4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 
e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram 
analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do 
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 
282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 

5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte 
recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos 
valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a 
pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de 
ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador 
o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. 
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O 
interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-
se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação 
jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do 
direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não 
conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 

6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se 
que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação 
ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, 
na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no 
Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento 
configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. 
Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir 
nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos 
conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência 
da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" 
sua pretensão. 

7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com 
grande potencial de judicialização, como a tributária e a 
previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, 
quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o 
funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o 
primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os 
pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em 
substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os 
cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos 
dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo 
vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios 
cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas 
de interesse social. 



8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 

9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ 
que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento 
administrativo nos pedidos de compensação das contribuições 
previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 
20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 
27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra 
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, 
p. 166. 

10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, 
alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu 
pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 

11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, 
estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio 
requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o 
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 



12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao 
Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, 
mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações 
jurídicas de custeio e de benefícios (prestacional) titularizadas pela 
União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a 
cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se 
que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou 
não do prévio requerimento administrativo nos benefícios 
previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados 
à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições 
previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa 
parte, provido". (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, 
DJe28/11/2018). 

Assim, se já não fosse o óbice da Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual), seria o caso de negativa de 
seguimento ao incidente pela aplicação subsidiária do Regimento da TNU: 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 
(...) 
III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado:”. 

Daí porque não merece provimento o recurso. 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento.  



Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

48. 0504342-65.2019.4.05.8403 
Recorrente: Bevenuto josé Soares 
Advogado:  Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro   
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE 
AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

  I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em 
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por  BEVENUTO JOSÉ 
SOARES junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face da FAZENDA 
NACIONAL. 

Aduz: a) a TRSJRN extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender 
estar ausente o interesse em agir, uma vez ausente requerimento administrativo do 
pedido de declaração de não incidência da contribuição previdenciária (INSS) sobre o 
terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas 



pela parte autoral, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição do indébito tributário; b) invoca acórdãos da 1ª TR/PE 
(0505449-47.2019.4.05.8500) e da 3ª TR/PE (0505985-47.2017.4.05.8300, 0518008-
25.2017.4.05.8300 e 0501333-50.2018.4.05.8300) no sentido de que caberia a 
apreciação do mérito. Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II. Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.  

O acórdão da TRSJRN reconheceu ausente o interesse de agir, eis que não 
realizado requerimento administrativo prévio quanto à não incidência da contribuição 
previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e 
adicional noturno usufruídas pela parte autoral. Tratou-se, assim, de resolução do 
processo sem julgamento do mérito. 

Os paradigmas da 1ª e da TRSJPE, diversamente, enfrentaram o próprio mérito. 

Pressuposto recursal específico no caso concreto seria a discussão sobre direito 
material, inexistente no acórdão em cotejo. 

Daí porque incide a Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual). 

Se assim não fosse, é fato que o acórdão aplicou o entendimento específico da 
matéria por parte do STJ, em linha de convergência com o do STF, ambos reproduzidos 
abaixo: 

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação 
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar 
a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 



3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve 
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando 
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa 
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo 
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 
conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a 
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da 
pretensão. 

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma 
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a 
seguir expostos. 

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a 
extinção do feito; 

(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; 

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no 
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise 
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 
efeitos legais. 



9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de 
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser 
trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo 
em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as 
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando 
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para 
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, RE nº 
631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, por maioria, j. em 
3/9/2014) 

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito 
Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os 
valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 
(cinco) anos. 

2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não 
resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando 
contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste 
interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado 
requerimento administrativo. 

3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de 
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade 
com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a 
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em 
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra 
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 

4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 
e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram 
analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do 
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 
282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 



5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte 
recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos 
valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a 
pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de 
ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador 
o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. 
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O 
interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-
se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação 
jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do 
direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não 
conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 

6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se 
que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação 
ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, 
na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no 
Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento 
configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. 
Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir 
nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos 
conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência 
da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" 
sua pretensão. 

7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com 
grande potencial de judicialização, como a tributária e a 
previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, 
quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o 
funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o 
primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os 
pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em 
substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os 
cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos 
dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo 
vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios 
cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas 
de interesse social. 

8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 

9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ 
que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento 



administrativo nos pedidos de compensação das contribuições 
previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 
20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 
27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra 
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, 
p. 166. 

10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, 
alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu 
pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 

11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, 
estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio 
requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o 
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 

12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao 
Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, 
mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações 
jurídicas de custeio e de benefícios (prestacional) titularizadas pela 
União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a 
cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se 
que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou 
não do prévio requerimento administrativo nos benefícios 



previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados 
à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições 
previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa 
parte, provido". (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, 
DJe28/11/2018). 

Assim, se já não fosse o óbice da Súmula n 43 da TNU (Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual), seria o caso de negativa de 
seguimento ao incidente pela aplicação subsidiária do Regimento da TNU: 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 

(...) 

III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado:”. 

  Daí porque não merece provimento o recurso. 

  III. Dispositivo 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Recife, data da movimentação. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pela parte vencida, estes em 
10% do valor dado à causa, com pagamento condicionado aos termos da gratuidade 
judiciária. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
 



Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE  

49. 0504302-95.2019.4.05.8302  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Jose Bacelar de Santana  
Adv/Proc:  Mariana Elcia Quintino Silva – OAB/PE039605   
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

 
 

 

EMENTA 

  

  

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA 
REMUNERATÓRIA. REPERCUSSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE 
FÉRIAS. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL ADMITIDO 
E IMPROVIDO. 



  

VOTO 

  

  

Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte ré 
à Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela Primeira 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de 
Pernambuco. 

  

O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas 
por Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da 
Lei nº 10.259/2001). 

  

O acórdão recorrido firmou o entendimento de que o abono de permanência 
possui natureza remuneratória e deve ter o seu valor incluído na base de cálculo 
do adicional de férias, uma vez que tal vantagem compõe a remuneração 
percebida pelo servidor antes de sua aposentadoria, e possui caráter permanente. 

  

Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega que o caráter 
transitório do abono de permanência, que também não se confunde com o 
vencimento do cargo efetivo, retira qualquer possibilidade de que tal verba 
integre a base de cálculo do adicional de férias. Cita como paradigma julgado da 
Primeira Turma Recursal do Ceará (processo nº. 0529833-13.2019.4.05.8100S), 
que entendeu pela impossibilidade do abono de permanência, em que pese sua 
natureza remuneratória, incidir na base de cálculo do adicional de férias. 

  

De início, observo que, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado 
paradigma, apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento quanto ao 
direito material posto em análise nos autos. 

  



O cerne da divergência apontada consiste em definir se o valor pago a título de 
abono de permanência deve ou não incidir na base de cálculo do adicional de 
férias. 

  

De acordo com o inciso XVII do artigo 7.º da Constituição Federal e o artigo 76 da 
Lei n.º 8.112/1990, o cálculo do adicional de férias é feito com base na 
remuneração regularmente recebida pelo servidor público que, nos termos 
do caput do artigo 41 da Lei n.º 8.112, é o vencimento do cargo efetivo, acrescido 
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 

  

Já o abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que implementou 
os requisitos necessários à aposentadoria, mas que opta por permanecer em 
atividade, consoante artigos 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003 e 7º da Lei 
10.887/2004. 

  

Por conseguinte, o abono de permanência não é uma vantagem temporária, é 
acréscimo permanente, previsto em lei, e devido a partir do momento em que o 
servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece 
em atividade, até que sobrevenha a aposentação. 

  

Diferentemente do que alega o recorrente, a verba em questão não detém caráter 
transitório, mas consiste em verba remuneratória de caráter permanente, com 
previsão no artigo 41 da Lei nº. 8.112, entendimento inclusive pacificado pelo 
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº. 1.192.556/PE sob a 
sistemática dos recursos repetitivos (tema 424), cuja compreensão foi melhor 
explicitada em sede de embargos declaratórios, nos termos da ementa abaixo 
transcrita: 

  

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL 
REPETITIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. (...) 2. Esta Seção 
manifestou-se sobre a natureza jurídica do abono de permanência, quando 
prestigiou, no acórdão embargado, o entendimento da Segunda Turma, que, ao 
julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, 
reconhecera a incidência do imposto de renda sobre o aludido abono com base nas 
seguintes razões de decidir: "O abono de permanência trata-se apenas de incentivo 
à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado. Com efeito, 



é facultado ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as 
exigências para a aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção 
que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de 
consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu 
patrimônio. O abono de permanência possui, pois, natureza remuneratória por 
conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto 
de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional." Com efeito, o 
abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, 
caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do 
imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência 
corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por 
gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. 
3. Verificar se o acórdão embargado enseja contrariedade a normas e princípios 
positivados na Constituição é matéria afeta à competência do Supremo Tribunal 
Federal, alheia ao plano de competência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo 
que para fins de prequestionamento, conforme entendimento da Corte Especial 
(EDcl nos EDcl nos EREsp 579.833/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 22.10.2007). 4. 
Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp 1192556/PE, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 
17/11/2010). 

  

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a matéria em 
apreço proferiu decisão reconhecendo que a discussão acerca da natureza jurídica 
do abono de permanência não alcança status constitucional, porquanto solvida à 
luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (RE 
758345 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 
27/10/2017, publicado em 18/0/2018 e ARE 1281383PE, Relator(a):  Min. Dias 
Toffoli, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 18/08/2020). Assim, 
tendo em vista que não deverá haver manifestação da Corte Suprema sobre o 
tema, o entendimento jurisprudencial de última instância quanto à natureza 
jurídica do abono é o do STJ, que afirmou sua natureza remuneratória. 

  

Neste sentido, os recentes julgados do STJ: 

  

“(...). Decido. Com efeito, a jurisprudência firmada por essa Corte é no sentido de 
que a base de cálculo da licença-prêmio é a remuneração do servidor e de que o 
abono de permanência tem caráter remuneratório, razão pela qual é possível a 
inclusão do abono de permanência na base de cálculo da indenização pelo não 
gozo de licença-prêmio. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. 
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 12 de março de 2019. Ministro BENEDITO 



GONÇALVES Relator”. (STJ - REsp: 1652221 RS 2017/0024874-1, Relator: Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 14/03/2019). 

  

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE 
CÁLCULO. 1. (...) 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do 
Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de 
Justiça de que a base de cálculo da licença-prêmio é a remuneração do servidor e 
de que o abono de permanência tem caráter remuneratório, razão pela qual é 
possível a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da indenização 
pelo não gozo de licença-prêmio. 3. Recurso Especial não provido”.(STJ - REsp: 
1576363 RS 2015/0326213-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 
Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
19/11/2018). 

  

Por fim, destaco que o fato de não incidir contribuição previdenciária sobre o 
abono de permanência não influencia na sua natureza jurídica, que permanece 
sendo parcela remuneratória, assim como vantagem permanente. A não 
incidência da contribuição foi uma opção do legislador, que assim dispôs 
expressamente no art. 4º, § 1º, inciso IX, da Lei 10.887/2004, e por isso o abono 
está excluído da base de contribuição, não integrando o cálculo da aposentadoria. 

  

Assim, não existindo dúvidas quanto à natureza remuneratória da parcela relativa 
ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para 
o cálculo do terço constitucional de férias. 

  

Ante o exposto, voto no sentido de admitir e negar provimento ao incidente de 
uniformização regional. 

  

É como voto. 

  

ACÓRDÃO 

  



Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, em ADMITIR E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto. 

  

Recife/PE, data do julgamento. 

  

  

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 

Juíza Federal Relatora 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, admitir e negar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 



50. 0518876-66.2018.4.05.8300 
Recorrente:  Davi Cavalcanti de Melo  
Advogado:  Leizenery Evellyn de Souza Lins  - OAB/ PE035558D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
 

EMENTA 
 

 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA 
CAPACIDADE LABORAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 
QUESTÃO DE ORDEM 35/TNU. REEXAME DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.  

 
VOTO 

 
 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da 
Presidência da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, inadmitindo o 
incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de 
restabelecimento do benefício de auxílio-doença em razão de ter sido verificada a 
reabilitação do autor para função compatível com sua limitação física. 
 
Em suas razões, o agravante alega que o objeto do presente recurso, assim como do 
agravo inominado e do incidente de uniformização, é o reconhecimento do direito à 
percepção do benefício de auxílio-acidente. Cita como paradigmas julgados da própria 
1ª Turma Recursal de Pernambuco e da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, que 
concederam o benefício do auxílio-acidente por entenderem comprovada a redução da 
capacidade laboral do segurado.  
 
No tocante ao acórdão da 1ª Turma Recursal de PE, registro que o mesmo não constitui 
paradigma válido para a demonstração de dissídio jurisprudencial junto à Turma 
Regional de Uniformização, visto que não restou demonstrada divergência com julgado 
de outra Turma Recursal da mesma região, contrariando o enunciado constante no § 1º 
do artigo 14 da Lei nº. 10.259/91.  
 



Quanto à alegação de que houve redução da capacidade laboral do autor, observo que 
o acórdão impugnado não se manifestou sobre a tese trazida pelo requerente, motivo 
pelo qual incide a  Questão de Ordem nº. 35 da Turma Nacional de Uniformização: 
 
QO 35/TNU - “O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva 
apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o  
acórdão impugnado”. 
 
Outrossim, caso tivesse sido ultrapassada esta questão processual, ainda assim o 
recurso não seria provido, visto que dependeria de uma reanálise de todo o arcabouço 
probatório presente nos autos, medida esta que não está abrangida pelo escopo do 
incidente de uniformização regional. Neste sentido, o teor da Súmula 42 da TNU, cujo 
teor assevera que "Não se conhece incidente de uniformização que implique reexame de 
matéria de fato". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

  
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 



Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

51. 0516672-83.2017.4.05.8300 
Recorrente:  Lucy Maria Silva de Freitas  
Advogado: Igor Valença de Medeiros Cavalcanti  - OAB/ PE028293D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  2ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. 
INCAPACIADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE 
PROVA. RECURSO IMPROVIDO.  

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da 
Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, inadmitindo o 
incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
Em suas razões, a parte agravante alega que o acórdão recorrido divergiu do 
entendimento firmado pela Turma Regional de Uniformização da 5ª Região nos autos 
do processo n°. 0516567-77.2015.4.05.8300, segundo o qual “para fins de concessão de 
auxílio-doença, considera-se atividade habitual a última atividade laborativa 
desenvolvida pelo segurado quando do surgimento da sua incapacidade, ou, estando 
este no período de graça, aquela atividade que exercia no seu último vínculo”. 
 
Nada obstante, não visualizo divergência do acórdão paradigma com o recorrido, 
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização. 
 



O acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco, com lastro no 
conjunto probatório, entendeu que a autora encontra-se capacitada para o exercício de 
sua atividade laborativa habitual. Oportuno destacar que o decisum recorrido 
expressamente ressaltou que restou comprovado nos autos que a atividade habitual da 
autora é a de auxiliar de escritório. Para que não haja dúvida, vejamos a fundamentação 
apresentada no acórdão recorrido, in verbis:  
 
“6. Nessa senda, o Juiz singular julgou improcedente o pedido, lastreado nas 
seguintes considerações, as quais acolho em sua totalidade: 
“Não obstante atestar a incapacidade parcial e definitiva da parte autora em razão 
de infarto antigo do miocárdio – CID10 I25.2 + angina pectoris – CID10 I20 + diabetes 
mellitus – CID10 E11, o(a)  Perito(a) foi enfático(a) quanto à CAPACIDADE da parte 
autora para o exercício de suas atividades laborativas habituais (auxilar de escritório) – 
anexo 11, fl. 05. 
Embora alegue a parte autora que tal atividade foi exercida há trinta anos e que a atual 
é a de sacoleira (anexo 13), observo que em mais de uma oportunidade a parte autora 
afirma a sua atividade/experiência como auxiliar de escritório, seja na perícia médico 
judicial, seja na administrativa, conforme se verifica no anexo 11, e no anexo 09, fls. 19, 
21/22. 
As partes foram regularmente intimadas para se manifestarem sobre o laudo. No 
entanto, na oportunidade, não apontaram qualquer vício no trabalho realizado pelo 
perito passível de inquiná-lo de nulidade, razão por que não diviso óbices em adotar as 
conclusões ali apresentadas como razão de decidir”. 
7. Nessa senda, tem-se que a recorrente não trouxe aos autos provas suficientes a 
infirmar a conclusão do juiz singular.” 
 
Em outras palavras, o acórdão não discordou da tese apresentada pela parte recorrente 
sob o ponto de vista do direito, embora tenha interpretado os fatos de forma diferente. 
Assim, mostra-se patente a ausência de divergência entre o entendimento constante no 
acórdão paradigma e o do acórdão combatido, não havendo porque se falar, no caso 
em apreço, em divergência de entendimento a ser unificada pela TRU. 
  
Outrossim, caso tivesse sido ultrapassada esta questão processual, ainda assim o 
recurso não seria provido, visto que a apreciação da alegação de que a última profissão 
exercida foi a de sacoleira dependeria de uma reanálise de todo o arcabouço probatório 
presente nos autos, medida esta que não está abrangida pelo escopo do incidente de 
uniformização regional. Neste sentido, o teor da Súmula 42 da TNU, cujo teor assevera 
que "Não se conhece incidente de uniformização que implique reexame de matéria de 
fato". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 



Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

52. 0502946-81.2018.4.05.8308  
Recorrente:  Francisco Pereira Muniz   
Advogado: Edes Soares de Oliveira - OAB/ AL005777  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

 
EMENTA 

 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EPI EFICAZ. 
COMPROVAÇÃO POR PPP. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA. RECONHECIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO IMPROVIDO.  



 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da 
Presidência da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, inadmitindo o 
incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
Em suas razões, a parte agravante alega que o acórdão recorrido divergiu do 
entendimento firmado pela Turma Recursal de Sergipe, segundo o qual “em se tratando 
de agentes biológicos, o enquadramento decorre do fato do labor ter sido prestado em 
ambiente insalubre (esgoto, no caso concreto), onde é notória a presença de germes 
infecciosos ou parasitários animais, sendo desnecessário que o contato se dê de forma 
permanente (durante toda a jornada), já que o risco de acidente independe do tempo de 
exposição, da utilização ou não de EPI ou de menção, em laudo pericial, à neutralização 
de seus efeitos nocivos”. 
 
A Turma Regional de Uniformização da 5ª Região na 28ª Sessão Ordinária realizada em 
10.06.2019, no julgamento do processo nº. 508228-43.2017.4.05.8500, de Relatoria do 
Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa, fixou a tese de que “Sem a existência de contraprova 
no caso concreto, não é possível presumir, no caso do agente biológico, a ineficácia em 
abstrato de EPIs apontados como eficazes, nos PPPs e/ou laudos técnicos, para 
neutralizar os riscos inerentes ao trabalho”.  
 
Na hipótese dos autos, o acórdão da Primeira Turma Recursal de Pernambuco deixou de 
reconhecer a natureza especial do período de 31.12.1998 a 14.09.2010, laborado sob 
exposição a agentes biológicos, em razão de o PPP fazer menção a utilização de EPI 
eficaz. Destarte, há de se reconhecer que a decisão impugnada está em conformidade 
com o entendimento da TRU, inexistindo, assim, divergência entre o acórdão 
impugnado e o paradigma elencado pelo autor, ora recorrente. 
 
Assim, incide, à espécie, a Questão de Ordem nº. 13/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"). 
  
Ademais, para afastar a conclusão da Turma Recursal a quo, no que tange à eficácia do 
EPI utilizado, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, tarefa essa que 
não enseja incidente de uniformização de jurisprudência, a teor do disposto na Súmula 
nº. 42/TNU, a saber: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique 



reexame de matéria de fato". Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização 
reafirmou que "a questão da eficácia de determinado EPI para elidir a nocividade de 
agente específico constitui matéria fática, que não enseja uniformização nem pode ser 
reapreciada nesta instância uniformizadora". (PEDILEF n. 05000895820154058311, Rel. 
Luísa Hickel Gamba). 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  

 
Recife/PE, data do julgamento. 

 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

53. 0503675-35.2017.4.05.8311 
Recorrente: Antonio Severino Ramos   
Advogado: João Campiello Varella Neto - OAB/ PE030341D  



Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  2ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

 
EMENTA 

 
 

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. EPI 
EFICAZ. COMPROVAÇÃO POR PPP. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA 
DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS ACÓRDÃOS 
PARADIGMAS. REEXAME DE PROVA.  RECURSO IMPROVIDO. 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 
Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, inadmitindo o 
incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
A parte agravante alega que, ao presumir a eficácia do EPI apenas com base na 
informação constante no PPP, o acórdão recorrido contrariou o entendimento de que 
só haverá o afastamento do direito àaposentadoria especial quando o EPI for realmente 
capaz de neutralizar a nocividade. Cita como paradigmas julgados do Supremo Tribunal 
Federal (ARE 664335), do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (processo nº 5054341-
77.2016.4.04.0000, oriundo da Terceira Seção), da Turma Recursal de Sergipe  (processo 
nº. 0504694-96.2014.4.05.8500) e da Primeira Turma Recursal de Pernambuco 
(processo n°. 0502839-96.2016.4.05.8311). 
 
No tocante aos acórdãos do STF e do TRF/4ª Região, registro que os mesmos não 
constituem paradigmas válidos para a demonstração de dissídio jurisprudencial junto à 
Turma Regional de Uniformização, visto que não restou demonstrada divergência com 
julgado de outra Turma Recursal da mesma região, contrariando o enunciado constante 
no § 1º do artigo 14 da Lei nº. 10.259/91.  
 
Em relação aos demais paradigmas, observo que os mesmos não guardam similitude 
fático-jurídica com o acórdão recorrido, necessária para fins de admissão do incidente 
de uniformização. 



 
O acórdão paradigma da Turma Recursal de Sergipe reconheceu a especialidade dos 
períodos laborados com submissão exclusiva a agentes químicos em razão de ter sido 
comprovado nos autos que o uso do EPI não neutralizou a insalubridade dos agentes 
nocivos. 
 
Já o precedente da Primeria Turma Recursal de Pernambuco, em que pese constar no 
PPP o uso de EPI eficaz, reconheceu a natureza especial da atividade exercida com 
exposição a hidrocarbonetos (vapores de gasolina, álcool e óleo diesel), em razão do 
equipamento de proteção fornecido, a saber,  luva para proteção contra agentes 
abrasivos e escoriantes, não ser capaz de elidir totalmente os referidos agentes nocivos.   
 
O acórdão recorrido, por sua vez, deixou de reconhecer a especialidade do período 
laborado com exposição à radiação não ionizante por não ter sido comprovada a 
prejudicialidade à saúde ou à integridade física, nos termos do entendimento firmado 
pela Turma Nacional de Uniformização no julgamento do PEDILEF 5000416-
66.2013.4.04.7213, bem como por terem os PPPs juntados aos autos demonstrado que 
houve utilização de EPI eficaz. Para que não haja dúvida, vejamos a fundamentação 
apresentada no decisum da 2ª Turma Recursal de Pernambuco, in verbis: 
 
“ No caso em questão, em que pese o entendimento firmado pela TNU pela possibilidade 
de enquadramento do período laborado com exposição à radiação não-ionizante, desde 
que comprovada a prejudicialidade à saúde ou à integridade física, tenho que a parte 
autora não colacionou aos autos prova técnica hábil a fazer tal demonstração. Os PPPs 
juntados aos autos, ademais, demonstram que houve utilização de EPI eficaz”. 
 
Assim, percebe-se que os argumentos elencados pela parte recorrente em seu incidente 
de uniformização encontram-se dissociados do fundamento do acórdão recorrido, não 
havendo porque se falar, no caso em apreço, em divergência de entendimento a ser 
unificada pela TRU. A propósito, verifique-se o teor da Questão de Ordem nº. 22 da 
Turma Nacional de Uniformização, aprovada na sua 8ª Sessão Ordinária, em 
16/10/2006: “É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão 
monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o 
acórdão paradigma.” 
 
Ademais, caso tivesse sido ultrapassada esta questão processual, ainda assim o recurso 
não seria provido, visto que dependeria de uma reanálise de todo o arcabouço 
probatório presente nos autos, medida esta que não está abrangida pelo escopo do 
incidente de uniformização regional. Neste sentido, o teor da Súmula 42 da TNU, cujo 
teor assevera que "Não se conhece incidente de uniformização que implique reexame de 
matéria de fato". 
 
Idêntica conclusão fora alcançada pela Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF n°. 
05000895820154058311, de Relatoria da Juíza Federal Luísa Hickel Gamba, de cujo voto 
extrai-se que "a questão da eficácia de determinado EPI para elidir a nocividade de 
agente específico constitui matéria fática, que não enseja uniformização nem pode ser 
reapreciada nesta instância uniformizadora ". 



 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

54. 0503830-16.2018.4.05.8307 
Recorrente: Célio Severino da Silva  
Advogado: Givaldo cândido dos Santos- OAB/ PE009831D 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  3ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 



EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. MATÉRIA PROCESSUAL. ART. 14, 
CAPUT, DA LEI 10.259/01. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.  

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da 
Presidência da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, inadmitindo o 
incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
A parte agravante alega que é possível a reanálise da matéria processual em pedido de 
uniformização, quando a denegação das instâncias ordinárias infringirem direito 
fundamental ou tornar impossível a concessão do benefício previdenciário por outros 
meios, notadamente quando o segurado faz jus. Nas razões do incidente de 
uniformização, aduz que, ao entender pela ocorrência da coisa julgada, o acórdão 
combatido divergiu do entendimento firmado pela PrimeiraTurma Recursal de 
Pernambuco nos autos do processo nº. 0501765-82.2017.4.05.8307, segundo o qual “ 
os motivos da sentença anteriormente proferida não fazerm coisa julgada, mas apenas 
a parte dispositiva”. 
 
O acórdão impugnado, por sua vez, reformou a sentença para extinguir o feito sem 
resolução de mérito por reconhecer a existência do efeito impeditivo de reexame do 
pedido, advindo da coisa julgada material. Em sua fundamentação, foi destacado que “A 
apresentação de novos documentos não asseguram ao demandante a reapreciação de 
seu pedido. Assim, é inviável o exame da especialidade de qualquer período de trabalho 
examinado em sentença transitada em julgado”. 
 
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria 
objeto do mesmo (alcance/rescisão da coisa julgada) é de natureza eminentemente 
processual, o que é suficiente para impedir a admissão do recurso. A Lei nº. 10.259/01, 
em seu art. 14, ao tratar sobre o cabimento do pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal, impõe, para o conhecimento da divergência, que a questão 
versada seja de direito material. Nos estreitos limites da função uniformizadora da 
jurisprudência do JEF, a TRU não pode avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada 
pelas instâncias ordinárias em matérias processuais. Com visto, na forma da lei, sua 
atuação há de se restringir, necessariamente, à busca em manter uníssona a 



interpretação da lei federal, mas exclusivamente sob o ponto de vista do direito 
material. 
 
Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

55. 0500070-77.2018.4.05.8204  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 



Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Marinalva Rodrigues da Silva  
Adv/Proc:  Marcos Antonio inácio da Silva  – OAB/PB004007    
Origem:  Turma Recursal SJPB 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO. 
CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NA FORMA DO ART. 21, § 2º, II, 'B', DA LEI 8.212/91. 
SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. PERCEPÇÃO DE RENDA INFORMAL E DE 
BAIXA EXPRESSÃO ECONÔMICA.  VALIDAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS. 
MATÉRIA REFERENTE A PROCESSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NA TNU 
(PEDILF 0179893-64.2016.4.02.5151). TEMA 241/TNU. AGRAVO PROVIDO. INCIDENTE 
DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SOBRESTAMENTO DO 
FEITO NA ORIGEM 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré em face da decisão proferida pela 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o incidente regional 
de uniformização, com fundamento na Questão de Ordem nº. 13 da TNU. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
Em suas razões, o agravante alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento 
firmado pela Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (processo nº. 0503776-
98.2014.4.05.8401) e pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte (processo n°. 
05098662820144058400), segundo o qual o exercício de atividade remunerada, ainda 
que informal e os rendimentos auferidos sejam considerados baixo, afasta a condição de 
segurado facultativo de baixa renda, prevista no art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" da Lei 
nº 8.212/91.  
 
O acórdão proferido pela Turma Recursal da Paraíba, por sua vez, reconheceu a 
qualidade de segurada facultativa de baixa renda, em que pese a autora possuir renda 
própria decorrente do exercício da atividade de diarista/faxineira. 
 
Assim, entendo demonstrada a divergência, necessária para fins de conhecimento do 
incidente de uniformização. O cerne da questão consiste em saber se a renda própria 
decorrente de atividade informal e de baixa expressão econômica impossibilita a 



validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo, para os fins 
do art. 21, § 2º, II, da Lei 8.212/91. 
 
No entanto, a matéria em debate foi afetada como representativa de controvérsia pela 
Turma Nacional de Uniformização e encontra-se aguardando julgamento nos autos do 
PEDILEF nº. 0179893-64.2016.4.02.5151/RJ – tema 241. 
 
Assim sendo, em aplicação analógica do art. 14, inciso II, alínea b, do novo Regimento 
Interno da TNU, instituído pela Resolução nº. 586, de 30 de setembro de 2019, cumpre 
determinar o sobrestamento do feito na origem, para que a Turma Recursal, uma vez 
julgado o processo representativo de controvérsia nº. 0179893-64.2016.4.02.5151/RJ 
pela Corte Nacional de Uniformização, adote as providências pertinentes a readequação 
ou confirmação do julgado.  
 
Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo interno e, consequentemente, pelo 
conhecimento e parcial provimento do incidente de uniformização regional para 
determinar o sobrestamento do feito na origem. 
 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e em 
consequência, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA REGIONAL, nos termos deste voto. 
 
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao agravo interno para dar parcial provimento ao Incidente de Uniformização Regional 
determinando o sobrestamento, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 



TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

56. 0500771-52.2020.4.05.8403  
Recorrente: Maria Conceição dos Santos Moura   
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro   
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43/TNU. RECURSO IMPROVIDO. 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 
Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, inadmitindo 
o incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
A parte agravante alega, em síntese, que a exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Em sede de incidente de 
uniformização, cita como paradigmas julgados proferidos pela Segunda e Terceira 
Turmas Recursais de Pernambuco, que entenderam pela desnecessidade de prévio 
requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito de contribuições 



previdenciárias pagas acima do teto. 
 
O acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, por sua vez, extinguiu 
o processo sem resolução do mérito por verificar a ausência de requerimento 
administrativo na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição de indébito, decorrente da incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.  
 
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria 
objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é suficiente para 
impedir a admissão do recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o 
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o 
conhecimento da divergência, que a questão versada seja de direito material. Nos 
estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode 
avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias 
processuais. Com visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, 
necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, mas 
exclusivamente sob o ponto de vista do direito material. 
 
Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

57. 0503481-79.2019.4.05.8403 
Recorrente: José ozair da Silva 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro   
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outro 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43/TNU. RECURSO IMPROVIDO. 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 
Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, inadmitindo 
o incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
A parte agravante alega, em síntese, que a exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Em sede de incidente de 
uniformização, cita como paradigmas julgados proferidos pela Segunda e Terceira 



Turmas Recursais de Pernambuco, que entenderam pela desnecessidade de prévio 
requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito de contribuições 
previdenciárias pagas acima do teto. 
 
O acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, por sua vez, extinguiu 
o processo sem resolução do mérito por verificar a ausência de requerimento 
administrativo na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição de indébito, decorrente da incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.  
 
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria 
objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é suficiente para 
impedir a admissão do recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o 
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o 
conhecimento da divergência, que a questão versada seja de direito material. Nos 
estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode 
avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias 
processuais. Com visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, 
necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, mas 
exclusivamente sob o ponto de vista do direito material. 
 
Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 



TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

58. 0503154-22.2019.4.05.8311  
Recorrente: Helia  Sant'ana de Oliveira  
Advogado: Bruno de Albuquerque Baptista - OAB/ PE019805  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 

  

  

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. 
AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES NOCIVAS À SAÚDE.  ART. 57, § 8º, DA LEI 8213/1991. 
INAPLICABILIDADE. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO E 
PROVIDO. DEVOLUÇÃO À TURMA RECURSAL DE ORIGEM. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 

  

  

VOTO 

  



  

Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora 
à Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pernambuco. 

  

O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei nº 
10.259/2001). 

  

O acórdão recorrido firmou entendimento no sentido de que a norma prevista no art. 
57, § 8°, da Lei nº. 8.213/91, que determina o afastamento do beneficiário das 
atividades laborais nocivas à saúde nas hipóteses de percepção do benefício da 
aposentadoria especial, aplica-se também para os casos de concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de períodos especiais. 

  

Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega que é descabido o 
condicionamento da implantação da aposentadoria por tempo de contribuição a 
comprovação da cessação do exercício de atividade ou operação que o sujeita aos 
agentes nocivos. Cita como paradigma julgado da Terceira Turma Recursal de 
Pernambuco (processo nº. 0502881-77.2018.4.05.8311), que entendeu que “a 
impossibilidade de continuidade da atividade profissional na qual se deu a 
aposentadoria antecipada em virtude das condições especiais de trabalho apenas se 
aplica à aposentadoria exclusivamente especial, a teor da dicção expressa do art. 57, 
§8º, da Lei nº 8.213/91”. 

  

De início, observo que, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, 
apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material 
posto em análise nos autos. 

  



O cerne da divergência apontada cinge-se na aplicação do art. 57, § 8º, da Lei nº. 
8.213/91 para os casos de aposentadoria por tempo de contribuição. 

  

O artigo 57, § 8º, da Lei nº. 8.213/91, na redação conferida pela Lei nº. 9.732/98, veda 
a percepção de aposentadoria especial por parte do trabalhador que continuar 
exercendo atividade especial, in verbis: 

  

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte 
e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 

(...) 

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo 
que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos 
constantes da relação referida no art. 58 desta Lei”. 

  

Por seu turno, o mencionado artigo 46 refere que "o aposentado por invalidez que 
retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente 
cancelada, a partir da data do retorno". 

  

Da análise destes dispositivos legais, conclui-se que a restrição à continuidade do 
desempenho da atividade especial foi estabelecida apenas para o trabalhor que obtém 
aposentadoria especial, não podendo ser aplicada, por analogia, para o beneficiário de 
aposentadoria por tempo de contribuição, notadamente porque o prejudicaria. 

  

Como bem pontuado no acórdão paradigma: “A par da vedação à interpretação 
extensiva ou analógica das regras restritivas de direitos, impende destacar a distinção 
de regime entre tais modalidades de benefícios, revelada pelos critérios temporais 
diferenciados e inaplicabilidade de fator previdenciário à aposentadoria especial, tudo 
em conformidade com a norma estampada no art. 201, § 1º da Constituição Federal”. 



  

Outrossim, a regra em questão possui caráter protetivo, na medida em que visa evitar 
a continuidade do trabalho sob exposição a agentes nocivos por longos anos, o que não 
ocorre nas hipóteses de aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que parte do 
período tenha sido considerado como de natureza especial. 

  

Oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar o Recurso 
Extraordinário nº. 791.961, sob a sistemática de repercussão geral - tema 709, declarou 
a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei nº. 8.213/91, fixando as seguintes 
teses: “I - É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria 
especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, 
seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II - Nas 
hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor 
especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, 
remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na 
via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o 
retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em 
questão”. 

  

Em seu voto, o Ministro Relator Dias Toffoli destacou que a disposição do art. 57, § 8º, 
da Lei nº. 8.213/91 insere-se no contexto de proteção ao trabalhador que permeia o 
benefício da aposentadoria especial. O referido Ministro cita ainda doutrina de André 
Leitão no sentido de que “a vedação refere-se exclusivamente ao beneficiário de 
aposentadoria especial que volta a trabalhar”. 

  

Assim, diante da ausência de amparo legal para a determinação de afastamento da 
atividade laborativa ao beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida após conversão de tempo especial, o incidente de uniformização da parte 
autora deve ser admitido. 

  



Ante o exposto, voto no sentido da admissão e provimento do incidente de 
uniformização, com o consequente retorno dos autos à Turma Recursal de origem 
para a devida adequação do julgado. 

  

É como voto. 

  

  

ACÓRDÃO 

  

  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, em ADMITIR E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE REGIONAL 
DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto. 

  

Recife/PE, data do julgamento. 

  

  

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 

Juíza Federal Relatora 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, admitir e dar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

59. 0510694-45.2019.4.05.8401 
Recorrente: Francisco Carlos Santos da Silva  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro   
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43/TNU. RECURSO IMPROVIDO. 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 
Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, inadmitindo 
o incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 



 
A parte agravante alega, em síntese, que a exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Em sede de incidente de 
uniformização, cita como paradigmas julgados proferidos pela Segunda e Terceira 
Turmas Recursais de Pernambuco, que entenderam pela desnecessidade de prévio 
requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito de contribuições 
previdenciárias pagas acima do teto. 
 
O acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, por sua vez, extinguiu 
o processo sem resolução do mérito por verificar a ausência de requerimento 
administrativo na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição de indébito, decorrente da incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.  
 
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria 
objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é suficiente para 
impedir a admissão do recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o 
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o 
conhecimento da divergência, que a questão versada seja de direito material. Nos 
estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode 
avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias 
processuais. Com visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, 
necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, mas 
exclusivamente sob o ponto de vista do direito material. 
 
Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 



Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

60. 0500699-71.2020.4.05.8401 
Recorrente: Tânia Maria Apolinario de Aquino  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

 
EMENTA 

 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43/TNU. RECURSO IMPROVIDO. 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 
Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, inadmitindo 
o incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 



incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
A parte agravante alega, em síntese, que a exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Em sede de incidente de 
uniformização, cita como paradigmas julgados proferidos pela Segunda e Terceira 
Turmas Recursais de Pernambuco, que entenderam pela desnecessidade de prévio 
requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito de contribuições 
previdenciárias pagas acima do teto. 
 
O acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, por sua vez, extinguiu 
o processo sem resolução do mérito por verificar a ausência de requerimento 
administrativo na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição de indébito, decorrente da incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.  
 
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria 
objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é suficiente para 
impedir a admissão do recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o 
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o 
conhecimento da divergência, que a questão versada seja de direito material. Nos 
estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode 
avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias 
processuais. Com visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, 
necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, mas 
exclusivamente sob o ponto de vista do direito material. 
 
Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 



Juíza Federal Relatora 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

61. 0510153-12.2019.4.05.8401 
Recorrente: Jailson Pereira de Araujo 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43/TNU. RECURSO IMPROVIDO. 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 
Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, inadmitindo 
o incidente regional de uniformização. 
 



O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
A parte agravante alega, em síntese, que a exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Em sede de incidente de 
uniformização, cita como paradigmas julgados proferidos pela Segunda e Terceira 
Turmas Recursais de Pernambuco, que entenderam pela desnecessidade de prévio 
requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito de contribuições 
previdenciárias pagas acima do teto. 
 
O acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, por sua vez, extinguiu 
o processo sem resolução do mérito por verificar a ausência de requerimento 
administrativo na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição de indébito, decorrente da incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.  
 
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria 
objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é suficiente para 
impedir a admissão do recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o 
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o 
conhecimento da divergência, que a questão versada seja de direito material. Nos 
estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode 
avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias 
processuais. Com visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, 
necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, mas 
exclusivamente sob o ponto de vista do direito material. 
 
Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 



 
KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 

Juíza Federal Relatora 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

62. 0505136-86.2019.4.05.8403 
Recorrente: Francinete pereira da Silva  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43/TNU. RECURSO IMPROVIDO. 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 



Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, inadmitindo 
o incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
A parte agravante alega, em síntese, que a exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Em sede de incidente de 
uniformização, cita como paradigmas julgados proferidos pela Segunda e Terceira 
Turmas Recursais de Pernambuco, que entenderam pela desnecessidade de prévio 
requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito de contribuições 
previdenciárias pagas acima do teto. 
 
O acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, por sua vez, extinguiu 
o processo sem resolução do mérito por verificar a ausência de requerimento 
administrativo na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição de indébito, decorrente da incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.  
 
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria 
objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é suficiente para 
impedir a admissão do recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o 
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o 
conhecimento da divergência, que a questão versada seja de direito material. Nos 
estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode 
avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias 
processuais. Com visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, 
necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, mas 
exclusivamente sob o ponto de vista do direito material. 
 
Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  



 
Recife/PE, data do julgamento. 

 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

63. 0510151-42.2019.4.05.8401 
Recorrente: Maria Edileuza de Andrade 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43/TNU. RECURSO IMPROVIDO. 

 
VOTO 

 
 



Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida 
pela Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 
Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, inadmitindo 
o incidente regional de uniformização. 
 
O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º da Resolução 347/2015 
do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração 
opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do 
presidente”. 
 
A parte agravante alega, em síntese, que a exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Em sede de incidente de 
uniformização, cita como paradigmas julgados proferidos pela Segunda e Terceira 
Turmas Recursais de Pernambuco, que entenderam pela desnecessidade de prévio 
requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito de contribuições 
previdenciárias pagas acima do teto. 
 
O acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, por sua vez, extinguiu 
o processo sem resolução do mérito por verificar a ausência de requerimento 
administrativo na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 
cumulada com repetição de indébito, decorrente da incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.  
 
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria 
objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é suficiente para 
impedir a admissão do recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o 
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o 
conhecimento da divergência, que a questão versada seja de direito material. Nos 
estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode 
avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias 
processuais. Com visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, 
necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, mas 
exclusivamente sob o ponto de vista do direito material. 
 
Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual". 
 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 



Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos 
deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

64. 0503821-23.2019.4.05.8500   
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Gilenilson dos Santos  
Adv/Proc:  Frank Anthony Lima Deering – OAB/SE000680A   
Origem:  Turma Recursal SJSE 
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 

EMENTA 
 
 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. DESCONTO 
NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE 
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS. INSS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
PRECEDENTE DA TNU. RECURSO ADMITIDO. DEVOLUÇÃO À TURMA RECURSAL DE 
ORIGEM. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 



 
 

VOTO 
 
 
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte ré à 
Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe.  
 
O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001).  
 
O acórdão recorrido firmou entendimento no sentido de ser direta a responsabilidade 
do INSS pelo pagamento de indenização por dano moral, decorrente de descontos não 
autorizados realizados em benefício previdenciário em favor da Associação Brasileira de 
Aposentados, Pensionistas e Idosos (ASBAPI). 
 
Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega que sua 
responsabilidade deve ser subsidiária em relação a da ASBAPI. Cita como paradigma 
julgado da Terceira Turma Recursal de Pernambuco (processo nº. 0500855-
72.2019.4.05.8311S), que entendeu que a responsabilidade do INSS, pelos descontos 
indevidos efetuados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa, é 
subsidiária em relação à responsabilidade da respectiva associação de classe. 
 
De início, observo que, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, 
apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material 
posto em análise nos autos. 
 
O cerne da divergência apontada consiste em saber se a responsabilidade do INSS por 
descontos não autorizados em benefício previdenciário, referentes a mensalidades de 
entidades associativas, é principal, solidária ou subsidiária. 
 
A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF nº. 0500796-
67.2017.4.05.8307, afetado como representativo de controvérsia (tema 183), pacificou 
o entendimento acerca da responsabilidade civil do INSS nos casos de empréstimos 
consignados não autorizados, fixando as seguintes teses: : “I – O INSS não tem 
responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 
“empréstimo consignado”; concedido mediante fraude, se a instituição financeira 
credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos 
do art. 6º da Lei n. 10.820/03; II.- O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos 
patrimoniais ou extrapatrimoniais, caso demonstrada negligência, por omissão 
injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” 
forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas 
responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do 
INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação á responsabilidade civil da instituição 
financeira”.  



 
Em que pese a hipótese dos autos ser distinta daquela apreciada pela TNU, já que trata 
de desconto relativo à contribuição associativa e não de débito de empréstimo 
consignado, entendo que a tese firmada pelo Colegiado Nacional de Uniformização deve 
ser integralmente aplicado à espécie, especialmente diante da similaridade dos fatos. 
 
Extrai-se do inteiro teor do acórdão proferido nos autos do PEDILEF nº. 0500796-
67.2017.4.05.8307, que a TNU entendeu, em síntese, que o § 2º do art. 6º da Lei 
10.820/03 faz distinção entre a responsabilidade do INSS nos casos em que a Instituição 
Financeira credora do empréstimo consignado é a mesma instituição responsável pelo 
pagamento do benefício previdenciário do mutuário; e a responsabilidade da autarquia 
na hipótese em que a instituição pagadora é distinta da mutuante. Destacando que 
"Havendo distinção entre as instituições financeiras pagadora e mutuante, cabe ao INSS 
fazer a retenção da quantia devida para posterior repasse ao credor do mútuo (inciso I), 
ao passo que a autarquia é apenas responsável pela manutenção do pagamento do 
benefício, se houver coincidência entre o credor do mútuo e o banco que faz a entrega 
do valor do benefício ao seu titular (inciso II)". 
 
Restou registrado ainda na referida decisão que "o INSS tem a atribuição de receber as 
informações relacionadas aos contratos de mútuo para inserção em seus sistemas, na 
hipótese em que o mutuante é instituição financeira distinta daquela responsável pelo 
pagamento do benefício recebido pelo mutuário" e que tal atribuição "é fundamento 
jurídico apropriado para conferir-lhe responsabilidade civil, caso seus agentes ajam sem 
o adequado dever de cautela na aferição da veracidade das informações necessárias 
para que se proceda à consignação do desconto no benefício pago". 
 
Por outro lado, na hipótese em que a instituição pagadora do benefício previdenciário é 
também a mutuante, a atuação do INSS limita-se a manter o regular pagamento do 
benefício à instituição mutuante/pagadora, sendo a própria instituição bancária 
exclusivamente responsável pela verificação da regularidade da contratação do 
empréstimo, bem como pela retenção da quantia consignada. 
 
Havendo distinção entre a instituição pagadora e mutuante, poderá o INSS ser 
responsabilizado se demonstrada sua conduta negligente, decorrente de omissão de 
seu dever de fiscalização da regularidade do empréstimo, tendo a TNU concluído que "a 
responsabilidade civil do INSS nas hipóteses de 'empréstimos consignados' fraudulentos, 
concedidos por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento 
dos benefícios previdenciários, é subjetiva, decorrente da omissão injustificada da 
autarquia em idoneamente desempenhar seu dever de fiscalização". 
 
Por fim, asseverou a Corte Nacional de Uniformização que "os riscos assumidos pelas 
instituições financeiras convertem-se em maiores lucros, dos quais a Administração 
Pública não participa diretamente. (...) A distribuição dos riscos e ganhos oriundos desses 
negócios dá supedâneo à convicção de que a responsabilidade do INSS deve ser 
subsidiária à das instituições financeiras, aplicando-se, no caso, a regra do art. 265, do 
Código Civil, segundo a qual a solidariedade não se presume, devendo resultar de lei ou 
da vontade das partes". (grifo nosso). 



 
Acerca da configuração da conduta negligente/omissiva do INSS em caso de empréstimo 
decorrente de contrato fraudado, esclareceu a TNU que "A autarquia federal mantém 
organizado sistema tecnológico de armazenamento de dados relacionados à filiação e 
ao endereço de titulares de benefícios previdenciários, número de inscrição em cadastro 
de pessoas físicas mantido pelo Ministério da Fazenda (CPF/MF) e histórico contributivo 
previdenciário", por isso, "a verificação de inclusão de informações incompatíveis com 
esses dados pode ser primeiro feita ao ser constatada inconsistência em relação àquelas 
mantidas pelo INSS". 
 
Ademais, "eventual falsificação material dos documentos do titular do benefício 
previdenciário ou de sua assinatura poderia também ser detectada por meio de 
mecanismo de segurança que exigisse que o proponente do mútuo fosse consultado, a 
partir dos meios de contato inseridos no banco de dados do INSS, para confirmar a real 
intenção de celebrar o contrato com a instituição financeira". 
 
In casu, o INSS procedeu à anotação do desconto em folha em procedimento similar ao 
que adotaria para empréstimos consignados nos quais a instituição financeira mutuante 
é distinta daquela responsável pelo pagamento do benefício previdenciário. Assim como 
nas hipóteses de empréstimo consignado, para a anotação de um desconto relativo a 
convênio entre o INSS e a associação civil, deveria a autarquia aferir a veracidade das 
informações repassadas para, somente então, proceder à inserção do desconto em seus 
sistemas. 
 
As instâncias a quo entenderam que o INSS não comprovou a necessária autorização da 
parte autora para efetivação dos descontos e que a ausência de cautela ao proceder à 
inserção do descontos em seu sistema configurou ato ilícito, passível de 
responsabilização.  
 
Assim, considerando o entendimento firmado pela TNU no julgamento do tema 183 da 
sistemática dos processos representatitvos de controvérsia e as particularidades do caso 
concreto, o incidente de uniformização do INSS deve ser admitido, de modo a 
reconhecer a responsabilidade meramente subsidiária da autarquia previdenciária 
pelos danos causados à parte autora. 
 
Ante o exposto, voto pela admissão do incidente de uniformização, devendo os autos 
retornarem à Turma Recursal de origem para a devida adequação do julgado.  
 
É como voto. 
 
 

ACÓRDÃO 
 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 



Região, por unanimidade, em ADMITIR O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos 
deste voto. 
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 
Juíza Federal Relatora 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE 
 

65. 0504635-54.2018.4.05.8311  
Recorrente:  Manoel Augusto da Silva  
Advogado: Marcos Antonio Inácio da Silva  - OAB/ PB004007     
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AMPARO SOCIAL. 
MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA NA DER. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. DIB 
FIXADA NA CITAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



I – A Constituição Federal de 1988, em seu art. 3.º, erigiu a solidariedade à categoria de 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, garantindo, nos termos do art. 
203, V, benefício de amparo assistencial à pessoa deficiente ou idosa que não possua 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

II – Havendo alteração do contexto social de vida da parte, como a mudança de 
endereço, após a entrada do requerimento administrativo, e não sendo possível 
constatar de forma inequívoca a miserabilidade no momento anterior à alteração, não 
há como retroagir a data de início do benefício ao momento do pedido junto ao INSS, 
mas apenas na data da citação ou na data da comprovação do referido requisito, caso 
somente comprovado posteriormente.   

III – De outro giro, o exame fático da Turma Recursal é inescapável e soberano, de modo 
que, mesmo havendo alteração de endereço no curso do processo (seja na sede 
administrativa ou judicial), se a prova dos autos demonstrar a miserabilidade ainda 
antes da alteração, é possível a fixação da DIB na DER. 

IV - Incidente de Uniformização Regional conhecido e não provido, para manter 
integralmente o acórdão recorrido.  

                                                                                                                                   

RELATÓRIO 

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado pela parte autora à 
Turma Regional de Uniformização (TRU), com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/01, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco, que, 
reformando a sentença de origem, julgou parcialmente procedente o pedido, 
concedendo ao requerente o benefício de amparo social ao deficiente, desde a data da 
citação.  

Conforme acórdão do anexo 26, a 3ª Turma Recursal de Pernambuco reconheceu que o 
benefício somente seria devido a partir da data de citação, uma vez que, havendo 
alteração de endereço do autor após o requerimento administrativo, não seria possível 
averiguar as reais condições sociais do postulante ao tempo do pedido junto ao INSS.  

Inconformada, a parte autora apresentou Pedido de Uniformização de Jurisprudência, 
alegando que a miserabilidade já pode restar comprovada, desde o pleito 
administrativo, mesmo com posterior mudança de endereço. Aponta como paradigma 
julgado da Primeira Turma Recursal de Sergipe (Anexo 30 - processo nº 0502387-
69.2014.4.05.8501), o qual teria reconhecido que, mesmo diante da alteração de 
endereço da parte, seria possível conceder o benefício desde a data do requerimento 
administrativo, caso a vulnerabilidade social já estivesse presente nesta data. 



Em decisão do anexo 33, a Turma Recursal de origem inadmitiu o pedido de 
uniformização.  

Após a interposição de agravo pela parte autora, a admissibilidade foi deferida pelo 
Exmo. Presidente da Turma Regional de Uniformização que determinou o seguimento 
ao incidente (anexo 37). 

É o relatório. 

 VOTO 

Já reconhecidas a divergência e a similitude fático-jurídica, com a ressalva no meu 
entendimento pessoal de que o caso versa matéria fática, passo à análise do mérito. 

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em saber se é possível deferir o amparo social 
desde a data do requerimento administrativo, nos casos em que houve alteração do 
endereço da parte, após o pleito junto ao INSS. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 3.º, erigiu a solidariedade à categoria de 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, garantindo, nos termos do art. 
203, V, benefício de amparo assistencial à pessoa deficiente ou idosa que não possua 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

No que concerne à data de início do benefício, a Turma Nacional de Uniformização já 
consolidou os parâmetros a serem adotados, considerando as seguintes situações:  

(i) para o início da incapacidade/impedimento fixado em data anterior ao requerimento 
administrativo, prevalece a data deste requerimento administrativo como início ficto 
(Súmula 22 da TNU);  

(ii) quando o início da incapacidade/impedimento é posterior ao requerimento 
administrativo, mas anterior (ou mesmo contemporâneo) ao ajuizamento, o início dos 
efeitos financeiros devem ser fixados na citação (cf. novel entendimento fixado no 
PEDILEF 50020638820114047012 e no PEDILEF 50024169420124047012); e  

(iii) se o médico não precisar o início da incapacidade/impedimento e o juiz não possuir 
outros elementos nos autos para sua fixação, a DIB do benefício deve ser fixada na data 
da realização da perícia, dado que foi nesta data que o perito constatou a 
incapacidade/impedimento. 

Apesar de os citados precedentes mencionarem o momento de aferição dos requisitos 
de incapacidade laborativa e impedimentos de longo prazo, referidos parâmetros 
mutatis mutandi são passíveis de aplicação aos demais requisitos necessários à 
concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como a miserabilidade, 
imperiosa ao deferimento do amparo social. 



Deste modo, havendo mudança de endereço, após a entrada do requerimento 
administrativo, e não sendo possível constatar de forma inequívoca a miserabilidade no 
momento anterior à alteração, não haveria mesmo como retroagir a data de início do 
benefício ao momento do pedido junto à autarquia ré. 

De se ressaltar que o exame fático da Turma Recursal é inescapável e soberano, de modo 
que, mesmo havendo alteração de endereço no curso do processo (seja na sede 
administrativa ou judicial), se a prova dos autos demonstrar a miserabilidade ainda 
antes da alteração, é possível a fixação da DIB na DER. 

Entrementes, comprovados os demais requisitos para a concessão do benefício e não 
havendo prova suficiente da miserabilidade antes da alteração de endereço ocorrida de 
serem adotados os seguintes parâmetros: 

(i) quando, diante da mudança de endereço, a comprovação da miserabilidade é 
posterior ao requerimento administrativo, mas anterior (ou mesmo contemporânea) ao 
ajuizamento, o início dos efeitos financeiros devem ser fixados na citação; e  

(ii) se, diante da mudança de endereço, não houver a comprovação da miserabilidade 
em momento preciso anterior à realização da perícia social, a DIB do benefício deve ser 
fixada na data da sua realização, dado que foi nesta data que o perito constatou a 
presença do requisito para a concessão do benefício. 

 Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO, fixando as seguintes teses: (i) o exame fático da Turma Recursal é 
inescapável e soberano, de modo que, mesmo havendo alteração de endereço no curso 
do processo (seja na sede administrativa ou judicial), se a prova dos autos demonstrar a 
miserabilidade ainda antes da alteração, é possível a fixação da DIB na DER; (ii) quando, 
diante da mudança de endereço, a comprovação da miserabilidade é posterior ao 
requerimento administrativo, mas anterior (ou mesmo contemporânea) ao ajuizamento, 
o início dos efeitos financeiros devem ser fixados na citação; e (iii) se, diante da mudança 
de endereço, não houver a comprovação da miserabilidade em momento preciso 
anterior à realização da perícia social, a DIB do benefício deve ser fixada na data da sua 
realização, dado que foi nesta data que o perito constatou a presença do requisito para 
a concessão do benefício. 

É como voto, excelências. 

  ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal Relatora e dos 



votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, negar provimento ao 
incidente regional de uniformização, nos termos do voto da Relatora, fixando as 
seguintes teses: (i) o exame fático da Turma Recursal é inescapável e soberano, de modo 
que, mesmo havendo alteração de endereço no curso do processo (seja na sede 
administrativa ou judicial), se a prova dos autos demonstrar a miserabilidade ainda 
antes da alteração, é possível a fixação da DIB na DER; (ii) quando, diante da mudança 
de endereço, a comprovação da miserabilidade é posterior ao requerimento 
administrativo, mas anterior (ou mesmo contemporânea) ao ajuizamento, o início dos 
efeitos financeiros devem ser fixados na citação; e (iii) se, diante da mudança de 
endereço, não houver a comprovação da miserabilidade em momento preciso anterior à 
realização da perícia social, a DIB do benefício deve ser fixada na data da sua realização, 
dado que foi nesta data que o perito constatou a presença do requisito para a concessão 
do benefício. Vencidos, em parte, D. Glauber e Dr. Gilton, no que tange à redação da 
tese. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

66. 0516447-92.2019.4.05.8300  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 



Recorrido (a):  Edvaldo Galvão de Lira 
Adv/Proc:  Marlene Gomes de Oliveira Gusmão    – OAB/PE043881   
Origem:  3ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE 
ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. 
POSSIBILIDADE. CARÁTER REMUNERATÓRIO PERMANENTE.  SIMILITUDE FÁTICA 
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

I – O adicional de férias equivale a 1/3 (um terço) do valor da remuneração do período 
das férias do servidor, sendo esta correspondente ao vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 

II – Por sua vez, o abono de permanência é uma vantagem pecuniária permanente, 
incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível com o 
implemento das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor, 
somente podendo ser cessada com a efetiva concessão da jubilação. 

III - Diante de seu caráter permanente, o abono de permanência deve integrar a base de 
cálculo do adicional de férias, como bem decidido pela Turma Recursal de origem. 

IV – Incidente de Uniformização Regional conhecido e não provido, para manter 
integralmente o acórdão recorrido.  

  

Vistos, etc.                                                                                                                                   

RELATÓRIO 

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social à Turma Regional de Uniformização (TRU), com fundamento 
no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma 
Recursal de Pernambuco, que, mantendo a sentença de origem, julgou procedente o 
pedido da parte autora de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do 
terço de férias.  

Conforme acórdão do anexo 14, a 3ª Turma Recursal de Pernambuco reconheceu que o 
abono de permanência configura remuneração do servidor, de modo que deve ser 
inserido na base de cálculo do adicional de férias.  

Inconformada, a autarquia ré apresentou Pedido de Uniformização de Jurisprudência. 
Aponta como paradigma julgado da Primeira Turma Recursal do Ceará (Anexo 17 - 



processo nº 0529833-13.2019.4.05.8100), o qual teria reconhecido a impossibilidade de 
incluir o abono de permanência na base de cálculo do terço de férias do servidor. 

Em decisão do anexo 20, a Turma Recursal de origem admitiu o pedido de 
uniformização. Por sua vez, reconhecendo a divergência de entendimentos sobre 
questão de direito material similar, a Turma Regional de Uniformização deu seguimento 
ao incidente (anexo 25). 

É o relatório. 

 VOTO 

Já reconhecidas a divergência e a similitude fático-jurídica, passo a análise do mérito. 

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em se saber se é possível incluir, na base de cálculo 
do adicional de férias do servidor, o valor por este auferido a título de abono de 
permanência. 

O artigo 76 da Lei nº 8.112/1990 dispõe que independentemente de solicitação, será 
pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) 
da remuneração do período das férias.  

Por sua vez, o artigo 41 do mesmo diploma legal estabelece que remuneração é o 
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei. 

O servidor público titular de cargo efetivo que complete as exigências para 
aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono 
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar 
as exigências para aposentadoria compulsória (Constituição Federal, art. 40, § 19, na 
redação da EC n.º 41/03). 

Percebe-se, assim, que se trata de verba de caráter permanente, uma vez que, 
preenchidos os requisitos, o servidor o receberá até a aposentadoria. Neste sentido: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO 
JUDICIAL.  BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE 
PERMANÊNCIA. 

1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio 
não gozadas seria feito com base na remuneração do servidor, o abono de permanência 
deve integrar a base de cálculo. 



2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles 
servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar 
trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 
10.887/2004. 

3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois 
essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma 
irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à 
continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento 
da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. 

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou 
sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a 
assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 

6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do 
servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio 
indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 
DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 

7. Recurso Especial não provido. 

(REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
06/04/2017, DJe 27/04/2017) 

O adicional de férias equivale a 1/3 (um terço) do valor da remuneração do período das 
férias do servidor, sendo esta correspondente ao vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 

Sustenta o recorrente que o abono de permanência não pode integrar a base de cálculo 
do adicional de férias, por se tratar, no seu entender, de verba transitória, e não 
permanente, não se enquadrando no conceito de remuneração definido na legislação, 
uma vez que a sua concessão decorre de condições pessoais do servidor a serem 
aferidas individualmente, ou seja, somente é devido ao servidor que optar em 
permanecer em atividade após o cumprimento das regras estabelecidas na legislação. 



Na verdade, ao contrário do que quer fazer a parte ré, o abono de permanência é uma 
vantagem pecuniária permanente, pois se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor 
de forma irreversível com o implemento das condições para a aposentadoria, associada 
à continuidade do labor, somente podendo ser cessada com a efetiva concessão da 
jubilação. 

Em outras palavras, como o abono de permanência, uma vez concedido, não pode ser 
retirado do servidor que implemente os requisitos para a aposentadoria, não se 
sujeitando a condições de natureza eventual, caracteriza-se como verba de  caráter 
permanente, enquadrando-se perfeitamente no conceito de remuneração definido na 
legislação. 

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO, fixando a seguinte tese: Diante de seu caráter permanente, o abono 
de permanência deve integrar a base de cálculo do adicional de férias.  

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal Relatora e dos 
votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao incidente regional de uniformização, nos termos do voto da Relatora, 
fixando a seguinte tese: Diante de seu caráter permanente, o abono de permanência 
deve integrar a base de cálculo do adicional de férias. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 



Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

67. 0503029-37.2017.4.05.8307 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Manoel Gomes da Silva  
Adv/Proc:  Janaína Pereira Valdevino da Silva - OAB/PE028549   
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA REEXAME DE 
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM nº 22 e da SÚMULA 
Nº 42 DA TNU. NÃO CONHECIMENTO. 

I - A Turma Recursal de origem, em sede do Acórdão de adequação ao PUIL 452, afastou 
a especialidade do labor rural exercido pela parte autora/agravante anterior a 
29/04/1995, em razão da ausência de documentação que indicasse que o labor rural em 
usinas de cana-de açúcar era exercido com contato com animais. Por esta razão, 
entendeu descaracterizada a especialidade prevista para os empregados da 
agroindústria/agropecuária. 

II - Consoante os termos da Súmula 42 desta TNU, aplicável subsidiariamente às Turmas 
Regionais, não se afigura possível a este colegiado adentrar a prova dos autos com vistas 
a sindicar se as circunstâncias in concreto permitiriam de fato tal conclusão. 

IV- Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não conhecido.        

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Anexo 82), com fulcro no art.14, §2º e 
3º, da Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente à TRU, em face 
de decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização Regional 
(Anexo 80), que negou seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência 
interposto. 



Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o 
acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal de Pernambuco, em sede de 
adequação ao PUIL nº 452/PE, que, a despeito de entender não ser possível a 
manutenção do caráter especial por enquadramento da atividade rural, entendeu 
caracterizada a especialidade do labor exercido pelo autor em virtude de manipulação 
de agrotóxicos (paraquat) e defensivos agrícolas com base em NPK, noticiados pelo PPP, 
por enquadramento dos referidos agentes químicos nos Decretos 2.172/97 e 
3.048/1999, sob o código 1.0.12 – FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS, e por tal 
substância prescindir de análise quantitativa mesmo a partir de 05/03/97- inteligência 
do  Anexo n. 13 e Anexo n. 13-A da NR n. 15 do MTE (Anexo 70). 

A parte ré, ora recorrente, aponta paradigma da Terceira Turma Recursal de 
Pernambuco (Processo n.0502130-24.2017.4.05.8312), que adota sufragaria 
entendimento oposto ao afastar a especialidade do labor exercido porquanto “não 
consta do PPP que o autor aplicou defensivos organofosforados, mas apenas que ele 
manipulava produtos compostos de fósforo, nitrogênio e potássio. Sua atividade, 
portanto, não se subsume às hipóteses prevista no Anexo 13 da NR-15 (Precedente: 
0501387-14.2017.4.05.8312)” (Anexos 72/73). 

No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal de origem, foi negado o 
seguimento ao presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo entendeu 
que o pedido de uniformização importaria em reexame de matéria fática (Anexo 75). 

Inconformada, a autarquia previdenciária apresentou agravo (Anexo 76), solicitando a 
apreciação da admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização que, em 
decisão monocrática, manteve a decisão agravada (Anexo 80). 

A recorrente interpôs agravo interno (Anexo 82), sendo a decisão agravada mantida 
pelos próprios fundamentos (Anexo 87). 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria 
relatar.                                                                                                                           

VOTO 

A decisão da Presidência da TRU/5ª Região, ora agravada, manteve a negativa de 
seguimento do pedido de uniformização, nos termos a seguir (Anexo 80): 

Vistos, etc. 

Trata-se de agravo inominado, interposto pelo INSS, contra decisão que inadmitiu o 
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, desafiado em face de acórdão 
da 1ª TR/PE, sob o fundamento de impossibilidade de reexame de matéria fático-
probatória (Súmula 42 da TNU). 



O acórdão vergastado reformou sentença de parcial procedência para condenar o INSS 
a averbar o período de 10/02/1986 a 23/03/2011 como de natureza especial por 
enquadramento nos itens 1.0.12dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, em virtude da 
manipulação de fertilizantes compostos de fósforo (NPK), uma vez consideradas as 
informações constantes no PPP. 

Aduz o INSS que o NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) não contém as substâncias 
previstas na NR-15, por isso não seria nocivo à saúde humana e, consequentemente, 
não daria status de especial à atividade desenvolvida sob sua exposição. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ª TR/PE (0502130-24.2017.4.05.8312T), 
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do 
pedido de uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização 
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas 
por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta 
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, em feitio a evitar 
soluções jurídicas divergentes para casos similares. 

No presente caso, observa-se que colegiado, ao julgar procedente o pedido da parte 
autora, decidiu com base nas provas coligidas aos autos, especificamente PPP, que 
corroboram o entendimento de que ao autor cumpre com os requisitos que ensejam a 
concessão da aposentadoria especial. 

Com efeito, a pretensão recursal implica no reexame de matéria fático-probatória, 
incompatível com o incidente de uniformização (Súmula nº 42 da TNU), utilizando-se a 
parte autora do referido recurso para pleitear a modificação do julgado proferido pela 
Turma Recursal, através do reexame do arcabouço probatório já devidamente 
apreciado. 

Ademais, no que tange à exposição a agentes químicos, a TNU, no julgamento do 
PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108, firmou orientação no sentido de que a análise da 
especialidade em decorrência da exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 
da Norma Regulamentadora 15 é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, 
independentemente do período em que prestada a atividade. Confira-se o julgado, “in 
verbis”: 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO 
DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. 
RECONHECIMENTO. ANÁLISE QUALITATIVA. INCIDENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. - 
Trata-se de incidente de uniformização movido pelo INSS em face de Acórdão da Turma 



Recursal do Rio Grande do Sul, que reformou a sentença para reconhecer como especial 
o período de 28/07/2003 a 19/05/2011 em razão da exposição habitual e permanente a 
hidrocarbonetos aromáticos (cloreto metileno, dimetilformamida e polisocianatos), não 
se tendo exigido a avaliação quantitativa, vez que a substância referida encontra-se 
relacionada no anexo 13 da NR-15. - Sustenta a parte recorrente que a Turma de origem 
contrariou o entendimento firmado pela 5ª Turma Recursal de São Paulo 
(00107483220104036302), no sentido de que após 05/03/1997 se exige medição e 
indicação da concentração, em laudo técnico, para enquadramento da atividade como 
especial, no ambiente de trabalho de agente nocivo listado no anexo IV, dos decretos 
2.172/97 e 3.048/99, em níveis superiores aos limites de tolerância. - Os agentes 
químicos álcoois e hidrocarbonetos caracterizam a atividade como especial para fins 
previdenciários, na forma dos quadros anexos aos Decretos nº 53.831/64 (código 
1.2.11), nº 83.080/79 (código 1.2.10 do anexo I), nº 2.172/97 (código 1.0.19 do anexo 
IV) e nº 3.048/99 (código 1.0.19 do anexo IV). - A TRU-4ª Região já entendeu não ser 
possível limitar a 05/03/1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de 
trabalho com base na análise qualitativa do risco causado pela exposição a 
hidrocarbonetos aromáticos, em razão de tais agentes, previstos no Anexo 13 da NR-15, 
submeterem-se à análise qualitativa de risco, independentemente da época de 
prestação da atividade. A análise quantitativa deve ser observada quanto aos agentes 
referidos nos anexos 11 e 12 da referida norma regulamentadora. (PEDILEF nº 5011032-
95.2011.404.7205, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão 
João Batista Lazzari, juntado aos autos em 27/10/2014). - Com efeito, a NR-15 considera 
atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de 
tolerância com relação aos agentes descritos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, entendendo-
se por "Limite de Tolerância", a concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à 
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. - Para as atividades mencionadas nos 
Anexos 6, 13 e 14, não há indicação a respeito de limites de tolerância. - No caso dos 
autos, a fundamentação do acórdão recorrido permite concluir que a parte autora, no 
exercício de suas funções, estava exposta a hidrocarbonetos aromáticos (cloreto 
metileno, dimetilformamida e polisocianatos), agentes químicos previstos no Anexo 13 
da NR-15 e para os quais a constatação de insalubridade decorre de inspeção realizada 
no local de trabalho, não se sujeitando a qualquer limite de tolerância. - Dessa forma, 
CONHEÇO e NEGO provimento ao incidente de uniformização interposto pelo INSS para 
firmar a tese de que a análise da especialidade em decorrência da exposição a agentes 
químicos previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15, como é o caso dos 
hidrocarbonetos aromáticos, é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, 
independentemente do período em que prestada a atividade. (grifo nosso) (PEDILEF 
50047370820124047108, Rel. Juiz Federal FREDERICO KOEHLER, julgado em 
20/7/2016). 



Compulsando os autos, verifico que o acórdão impugnado está em consonância com a 
mencionada jurisprudência desta TNU, tendo em vista que o fósforo consta do Anexo 
13 da NR-15. 

Por conseguinte, encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o 
entendimento da TNU, impõe-se a aplicação do disposto na Questão de Ordem n. 
13/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" 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de uniformização 
de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão 
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”, sendo que 
“o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em 
reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 

O conhecimento do pedido de uniformização tem como requisito essencial a 
discrepância entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que 
as decisões postas em confronto, presentes situações fáticas similares, adotaram teses 
jurídicas e conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei. 

Para comprovar a divergência entre julgados de Turmas Recursais da mesma Região 
deve o recorrente apontar o acórdão paradigma, cujo teor estaria em conflito com o 
acórdão atacado, a fim de possibilitar à Turma Regional de Uniformização a análise da 
tese jurídica e da similitude fática dos arestos confrontados. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma consubstanciado 
no acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal/PE (Anexo 72). 

Da análise dos autos, observo, que o acórdão paradigma apontado traz à baila matéria 
fática semelhante à apreciada neste processo, porém, cada uma das demandas com 
peculiaridades próprias aptas a impedir a configuração da necessária similitude entre os 
julgados. 

Com efeito, analisando detidamente os julgados recorrido e paradigma, verifico que, a 
recorrente fundamentou o incidente regional na questão acerca da possibilidade, ou 
não, do enquadramento da especialidade da atividade em razão do uso de fertilizante a 
base de compostos de fósforo, nitrogênio e potássio, sob o código 1.0.12 dos Decretos 
2.172/97 e 3048/1999 (FÓSFOROS E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS), e por subsunção às 
hipóteses prevista no Anexo 13 da NR-15. 

Entretanto, conforme já consignaram as presidências desta Turma Regional e da Turma 
Recursal de origem, é impossível entrar no mérito de tal impugnação sem revolver a 



matéria fática dada por comprovada na documentação juntada aos autos, sobretudo o 
respectivo PPP. 

Acrescento ainda que, para além da reconhecida sujeição ao fósforo, o colegiado 
reconheceu a sujeição a vários outros agentes nocivos descritos no PPP respectivo, bem 
como a habitualidade no seu trato, também impugnada, no sentir da relatora 
indevidamente, no incidente de uniformização regional. Neste pertinente, sustenta o 
INSS sujeição apenas eventual ao fósforo, argumento que igualmente demanda incursão 
em matéria fática impossível de ser realizada nesta sede. 

Neste panorama, imperiosa é a incidência do art. 15, I, do RITNU (Resolução n.º 
345/2015), bem como da Questão de Ordem nº 22, da TNU, que assim dispõem, 
respectivamente: 

Art. 15 - O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos todos os 
requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se: 

I - não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico dos 
julgados, e a identificação do processo em que proferido o acórdão paradigma; (...). 

Questão de Ordem nº 22: É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização 
por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e 
jurídica com o acórdão paradigma. 

De se registrar, por derradeiro, que não há que se cogitar um revolvimento das provas 
dos autos com vistas a sindicar eventual desacerto na análise e valoração promovida 
pelo Colegiado de origem.  

Isso porque tal medida não é permitida em sede de pedido de uniformização, cujo 
escopo se circunscreve às questões de direito (recurso excepcional ou de estrito direito). 
Neste sentido, o enunciado da Súmula nº 42 desta TNU: 

Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.  

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é 
medida que se impõe.  

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do 
incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza 



Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

68. 0500719-90.2019.4.05.8306  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Lucivaldo Jose Verissimo   
Adv/Proc: João Campiello Varella Neto  - OAB/PE030341D    
Origem:  3ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 

I – Verificada a existência de decisões conflitantes em Turmas Recursais da 5ª Região, 
fica configurado o dissídio, devendo ser analisada a matéria controvertida. 



II – Para a caracterização da empresa como exercente de atividade agropecuária, é 
necessário verificar-se uma situação, na qual, para a produção do bem de consumo, 
sejam realizadas de forma simultânea e coesa as atividades de agricultura e pecuária. 

III – Não basta a existência de animais no pasto, para que se reconheça tratar-se de uma 
empresa agropecuária, se tais animais não participam de fato do processo produtivo do 
bem em causa.  

IV – No caso da usina de cana-de-açúcar, trata-se de uma atividade eminentemente 
agrícola, sendo a produção do açúcar e afins totalmente independente da utilização de 
semoventes, de modo que a simples indicação no PPP de que o trabalhador do engenho 
exerce atividade agropecuária não transforma a natureza da atividade da usina de cana-
de-açúcar, não ensejando o enquadramento ipso facto no o item 2.2.1 do Decreto 
53.831/64. 

V - Incidente de Uniformização Regional conhecido e provido, para manter 
integralmente o acórdão recorrido.  

RELATÓRIO 

 Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS à Turma Regional de Uniformização (TRU), com 
fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 
Terceira Turma Recursal de Pernambuco. 

A Turma Recursal de origem, reformando parcialmente a sentença de primeira instância, 
julgou procedente o pedido de aposentadoria especial, reconhecendo como especial o 
período laborado pela parte autora de 24/03/1986 a 28/04/1995, em face de 
exercício  de atividade agropecuária, porquanto se englobam em suas atribuições o 
trato com semoventes. (Anexo 34). 

A parte ré, ora recorrente, alega que o simples fato de o trabalhador rural exercer a sua 
atividade em usina de cana-de-açúcar (típica empresa agroindustrial) e realizar o trato 
de semoventes (juntamente com outras atividades agrícolas relativas ao cultivo da cana-
de-açúcar) não tem o efeito de transformar a usina de cana-de-açúcar em empresa 
agropecuária. Apresenta como paradigma uma decisão da Primeira Turma Recursal de 
Pernambuco - Processo n° 0501308-98.2018.4.05.8312 (Anexo 38). 

O incidente teve seguimento deferido pelo Exmo. Sr.  Presidente desta TRU, como se vê 
da decisão do anexo 51. 

Este o relato. 

VOTO 



Da análise do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, percebe-se que, 
de fato, existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma da 
Primeira Turma Recursal de Pernambuco, no tocante à possibilidade de reconhecimento 
da especialidade do labor por enquadramento profissional dos trabalhadores rurais em 
agropecuária, em razão de as atividades exercidas englobarem o trato com semoventes, 
senão vejamos: 

Do acórdão recorrido: 

SEMOVENTES - Período controverso: 24/03/1986 a 28/04/1995 

Considerando o recente entendimento do STJ que restringiu o alcance da interpretação 
até então conferida ao tema, afastando a possibilidade de equiparação da atividade 
profissional desenvolvida em estabelecimento de natureza industrial para o efeito de 
equiparação à categoria da agropecuária - PUIL nº 452/PE (2017/0260257-3), em tese, 
não mereceria ser reconhecida a especialidade dos períodos laborados, pela parte 
autora, até 28/04/1995. 

No entanto, verifico que no PPP (anexo 25, fl.01) está consignado, dentre as atividades 
da parte autora, o trato com semoventes, restando claro o labor, também, na 
agropecuária. 

Deve, assim, ser reformada a sentença para o reconhecimento da especialidade do labor 
nos períodos 24/03/1986 a 28/04/1995, como quer a parte autora. 

Do acórdão paradigma: 

O período em que houve reconhecimento de caráter especial por enquadramento da 
atividade rural foi o de 25/02/1989 a 28/05/1989. 

Agropecuária é o estudo, teoria e prática da agricultura e da pecuária, em uma relação 
de reciprocidade. É uma das áreas do setor primário responsável pela produção de bens 
de consumo. A agropecuária é uma atividade exercida, principalmente, por pequenos 
produtores, que unem as técnicas da agricultura-cultivo de plantas e hortaliças-com a 
pecuária, que é criação de animais (gado, suínos, aves, equinos e etc).( 
https://www.significados.com.br/agropecuaria/). 

In casu, o particular apresentou PPP (anexo 07) alegando que também executava 
atividades com contatos com animais (trato de semoventes), de modo que seria devido 
o enquadramento da atividade especial, por enquadramento da Usina como Empresa 
agropecuária. 

Todavia, quanto ao supramencionado período, não merece reforma a sentença ora 
vergastada, tendo em vista que o mero trato com semoventes não transforma a Empresa 



em Empresa agropecuária, pois é necessário que os animais estejam envolvidos numa 
relação de reciprocidade. Com efeito, a mera referência no PPP de que a parte Autora 
trabalha em agropecuária não transforma a usina de cana-de-açúcar em empresa 
agropecuária. 

Deste modo, verificada a existência de decisões conflitantes em Turmas Recursais da 5ª 
Região, passo a analisar a matéria controvertida. 

Sobre a vexata quaestio estou em que o incidente proposto merece prosperar. 

Com efeito, o julgamento do PUIL 452, a 1ª seção do STJ julgou, em maio de 2019, 
procedente o pedido de uniformização de interpretação de lei apresentado pelo INSS, 
que fixou a tese jurídica pelo não reconhecimento da especialidade para atividade 
exercida por empregado rural na lavoura de cana-de-açúcar. Veja-se: 

EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE 
ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. 
CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a 
conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom 
Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado rural. 2. 
O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-
de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de 
trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à 
época da prestação dos serviços. 3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei 
que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa 
mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 
5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 
19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 
1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ 
possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou 
segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos 
termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 
9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo 
especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou 
aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 
860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; 
REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg 
no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; 



AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; 
AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 
9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 
13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 
12/11/2007, p. 329; REsp 291.404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, 
DJ 2/8/2004, p. 576. 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente 
para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo 
empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.  

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 
os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: "Prosseguindo no 
julgamento, quanto ao conhecimento, a Seção, por maioria, conheceu do pedido, 
vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Quanto ao mérito, a Seção, também 
por maioria, julgo procedente o pedido para não equiparar a categoria profissional de 
agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açucar, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina 
Helena Costa, Gurgel de Faria e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro 
Relator. Impedido o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques."  Brasília, 08 de maio de 
2019 (data do julgamento) 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN 

Relator 

Entrementes, o Decreto 53.831/64, no item 2.2.1 do seu anexo, qualifica como insalubre 
a atividade realizada pelos trabalhadores da agropecuária. 

Assim é que, a questão passa a girar em torno da possibilidade de reconhecimento da 
especialidade do trabalho exercido com semoventes. 

Contudo, como bem decidiu a 1ª TR/PE, no acórdão paradigmático, não será o mero 
trato com semoventes que terá o condão de transformar a natureza da atividade 
prestada de agrícola em agropecuária. 

Com efeito, é necessário tomar em consideração, como fez o acórdão paradigma, o 
conceito de agropecuária, para admitir que a atividade realizada tenha essa natureza. E 
para isso, é necessário verificar-se uma situação, na qual, para a produção do bem de 
consumo, sejam realizadas de forma simultânea e coesa as atividades de agricultura e 
pecuária.  



Não basta a existência de animais no pasto, para que se reconheça tratar-se de uma 
empresa agropecuária, se tais animais não participam de fato do processo produtivo do 
bem em causa.  

No caso da usina de cana-de-açúcar, trata-se de uma atividade eminentemente agrícola, 
sendo a produção do açúcar e afins totalmente independente da utilização de 
semoventes. 

Nesse cenário, penso que andou bem o colegiado ao concluir que a indicação no PPP de 
que o trabalhador do engenho exerce atividade agropecuária não transforma a usina de 
cana-de-açúcar em empresa agropecuária, pelo quê não há como reconhecer tout court 
a especialidade do período laborado, por enquadramento no item 2.2.1 do Decreto 
53.831/64. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização Regional para: 

(A) fixar a tese de que (i) para a caracterização da atividade agropecuária, é necessário 
verificar-se uma situação, na qual, para a produção do bem de consumo, sejam 
realizadas de forma simultânea e coesa as atividades de agricultura e pecuária; (ii) a 
simples indicação no PPP de que o trabalhador do engenho exerce atividade 
agropecuária não transforma a usina de cana-de-açúcar em empresa agropecuária, não 
ensejando o enquadramento ipso facto no o item 2.2.1 do Decreto 53.831/64. 

B) determinar a devolução do feito à Turma de origem, para que proceda à reanálise do 
caso à luz das premissas aqui estabelecidas. 

 ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal Relatora e dos 
votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, preliminarmente, por maioria, 
conhecer o Incidente de Uniformização, vencidos, Dr. Rudival e Dr. Francisco Glauber, 



e, no mérito, por maioria, dar-lhe provimento, nos termos do voto do desempate do 
Presidente, que acompanhou a Relatora. No mérito, foram vencidos, Dr. Glauber, Dr. 
Rudival, Dra. Kylce Anne, Cláudio Kitner e Dr. Gilton, fixando a tese de que (i) para a 
caracterização da atividade agropecuária, é necessário verificar-se uma situação, na 
qual, para a produção do bem de consumo, sejam realizadas de forma simultânea e 
coesa as atividades de agricultura e pecuária; (ii) a simples indicação no PPP OU ltcat de 
que o trabalhador do engenho exerce atividade agropecuária não transforma sua 
atividade em agropecuária.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

69. 0503037-14.2017.4.05.8307  
Recorrente: Israel Barbosa de Carvalho  
Advogado: Givaldo Cândido dos Santos - OAB/PE009831D    
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. dissídio jurisprudencial não comprovado. 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA REEXAME DE 
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA questão de ordem nº 22 e da SÚMULA Nº 
42 DA TNU. NÃO CONHECIMENTO. 

I - A Turma Recursal de origem, em sede do Acórdão de adequação ao PUIL 452, afastou 
a especialidade do labor rural exercido pela parte autora/agravante anterior a 
29/04/1995, em razão da ausência de documentação que indicasse que o labor rural em 
usinas de cana-de açúcar era exercido com contato com animais. Por esta razão, 
entendeu descaracterizada a especialidade prevista para os empregados da 
agroindústria/agropecuária. 



II - Consoante os termos da Súmula 42 desta TNU, aplicável subsidiariamente às Turmas 
Regionais, não se afigura possível a este colegiado adentrar a prova dos autos com vistas 
a sindicar se as circunstâncias in concreto permitiriam de fato tal conclusão. 

IV- Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não conhecido.        

                                                                                                                            

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (Anexo 69), com fulcro no art.14, 
§2º e 3º, da Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a TRU, em 
face de decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização 
Regional (Anexo 68), que negou seguimento ao incidente de uniformização de 
jurisprudência interposto. 

Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o 
acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal de Pernambuco, em sede de 
adequação ao PUIL nº 452/PE, que entendeu descaracterizada a especialidade prevista 
para os empregados da agroindústria/agropecuária (enquadramento no código 2.2.1 do 
anexo ao Decreto nº 53.831/64), ante a ausência de documentação que indicasse que o 
labor de trabalhador rural do autor em usina de cana-de açúcar era exercido com 
contato com animais.   

A parte autora, ora recorrente, aponta paradigmas da Terceira Turma Recursal de 
Pernambuco (Anexo 49/51), que teriam reconhecido a especialidade do labor rural por 
enquadramento até 28/04/1995, junto a empresas que têm como objeto social a 
atividade agropecuária, entendendo por caracterizada a especialidade prevista para 
empregados da agroindústria/agropecuária, ainda que considerado o PUIL nº 452/PE. 

No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal de origem, foi negado o 
seguimento ao presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo entendeu 
que o pedido de uniformização importaria em reexame de matéria fática (Anexo 55). 

Inconformada, a parte autora apresentou agravo, solicitando a apreciação da 
admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização que, em decisão 
monocrática, manteve a decisão agravada (Anexo 68). 

A recorrente interpôs agravo interno (Anexo 69). 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 



De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a 
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal 
que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas 
contrárias em situações semelhantes, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei 
10.259/2001.  

No caso em testilha, não vislumbro a demonstração da necessária divergência 
jurisprudencial em torno de questão de direito material, a ensejar o conhecimento do 
presente incidente. 

Analisando detidamente o julgado recorrido, verifico que, a partir do arcabouço 
probatório, concluiu a Turma Recursal de origem pela inexistência de prova documental 
a comprovar que o labor rural do autor em usina de cana-de-açúcar era exercido em 
contato com animais, a fim de configurar a especialidade prevista para empregados 
agroindústria/agropecuária no código 2.2.1 do anexo ao Decreto nº 53.831/64, verbis: 

“Entretanto, tendo em vista o novo julgamento do STJ, deve esta Turma se curvar à tese 
firmada em tribunal superior de que o labor em lavoura de cana-de-açúcar não enseja o 
enquadramento no código 2.2.1 do anexo ao Decreto nº 53.831/64, devendo o 
enquadramento limitar-se à atividade agropecuária, em que há contato com animais.   

Na espécie, conforme a CTPS acostada (anexo 06 e 08), o recorrido exerceu, nos 
períodos de 19/09/1983 a 27/03/1993 e de 02/08/1994 a 28/04/1995, a função de 
trabalhador rural em usina. Por outro lado, observo que ele não trouxe qualquer outra 
documentação que indicasse que o seu labor era exercido com contato com animais. 
Assim, o referido período deve ser considerado comum.”  

Já os julgados paradigmas fundaram o reconhecimento da especialidade do labor, 
mediante enquadramento no código 2.2.1 do anexo ao Decreto nº 53.831/64, fundado 
na existência de documentos a comprovar que as empresas desenvolviam 
atividades  agropecuária 

Em verdade, o que se conclui é que a divergência não repousa sobre as premissas de 
direito aplicáveis ao caso, mas sobre a valoração da situação in concreto à luz destas 
premissas. 

Neste panorama, imperiosa é a incidência do art. 15, I, do RITNU (Resolução n.º 
345/2015), bem como da Questão de Ordem nº 22, da TNU, que assim dispõem, 
respectivamente: 

Art. 15 - O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos todos os 
requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se: 



I - não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico dos 
julgados, e a identificação do processo em que proferido o acórdão paradigma; (...). 

Questão de Ordem nº 22: É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização 
por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e 
jurídica com o acórdão paradigma. 

De se registrar, por derradeiro, que não há que se cogitar um revolvimento das provas 
dos autos com vistas a sindicar eventual desacerto na análise e valoração promovida 
pelo Colegiado de origem.  

Isso porque tal medida não é permitida em sede de pedido de uniformização, cujo 
escopo se circunscreve às questões de direito (recurso excepcional ou de estrito direito). 
Neste sentido, o enunciado da Súmula nº 42 desta TNU: 

Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.  

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é 
medida que se impõe.  

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do 
incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza 
Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

 PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 



– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 
 

70. 0503471-35.2019.4.05.8403  
Recorrente: Francisco Ferreira da Silva  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro    
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outros 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outros 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA DISCUTIR MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO CONHECIMENTO. 

I – Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual, a teor da 
Súmula da TNU n.º 43, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais.  

II – A discussão acerca da ausência ou não de interesse processual da parte por não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, configura matéria de ordem eminentemente 
processual, não sendo passível de discussão em incidente de uniformização. 

III – Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não 
conhecido.                                                                                                                                   

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art.14, §2º e 3º, 
da Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a TRU, em face de 
decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização Regional 
(anexo 29), que negou seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência 
interposto. 



Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o 
acórdão prolatado pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte que, ante a ausência de 
requerimento administrativo prévio, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por 
ausência de interesse processual. 

A parte autora, ora recorrente, aponta paradigmas das 2ª e 3ª Turmas Recursais de 
Pernambuco, que teriam reconhecido a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo nas ações em que se discute a restituição de indébito tributário-
previdenciário.  

No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal, foi negado o seguimento ao 
presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo entendeu que o pedido de 
uniformização discutiria matéria de ordem processual (Anexo 29). 

Inconformada, a parte autora apresentou agravo, solicitando a apreciação da 
admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização que, em decisão 
monocrática, manteve a decisão agravada (anexo 34). 

A recorrente interpôs agravo interno. 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 

De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a 
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal 
que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas 
contrárias em situações semelhantes, não sendo cabível o incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei 
10.259/2001.  

Portanto, somente as questões de direito material devem ser apreciadas pelo colegiado 
da TRU. De sua vez, a matéria processual, como a concernente ao presente incidente, 
que versa sobre a ausência ou não de interesse processual da parte diante da não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, não enseja o manejo do incidente de 
uniformização.  

É que não cabe incidente de uniformização que trate acerca de matéria processual seja 
por inferência da dicção legal expressa, seja a teor da Súmula da TNU n.º 43, aplicável 
subsidiariamente às Turmas Regionais: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual.”  



No caso em testilha, a controvérsia gravita em torno dos critérios para configuração do 
interesse processual da parte autora, sendo, portanto, uma questão processual, 
circunstância que inviabiliza a apreciação do pedido de uniformização.  

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é 
medida que se impõe.  

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do 
incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza 
Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, , nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

71. 0503472-20.2019.4.05.8403 
Recorrente: Raimunda Hipólito da Silva  



Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro    
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outros 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outros 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA DISCUTIR MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO CONHECIMENTO. 

I – Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual, a teor da 
Súmula da TNU n.º 43, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais.  

II – A discussão acerca da ausência ou não de interesse processual da parte por não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, configura matéria de ordem eminentemente 
processual, não sendo passível de discussão em incidente de uniformização. 

III – Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não 
conhecido.                                                                                                                                   

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art.14, §2º e 3º, 
da Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a TRU, em face de 
decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização Regional 
(anexo 25), que negou seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência 
interposto. 

Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o 
acórdão prolatado pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte que, ante a ausência de 
requerimento administrativo prévio, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por 
ausência de interesse processual. 

A parte autora, ora recorrente, aponta paradigmas das 2ª e 3ª Turmas Recursais de 
Pernambuco, que teriam reconhecido a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo nas ações em que se discute a restituição de indébito tributário-
previdenciário.  

No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal, foi negado o seguimento ao 
presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo entendeu que o pedido de 
uniformização discutiria matéria de ordem processual (Anexo 25). 



Inconformada, a parte autora apresentou agravo, solicitando a apreciação da 
admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização que, em decisão 
monocrática, manteve a decisão agravada (anexo 31). 

A recorrente interpôs agravo interno. 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 

De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a 
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal 
que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas 
contrárias em situações semelhantes, não sendo cabível o incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei 
10.259/2001.  

Portanto, somente as questões de direito material devem ser apreciadas pelo colegiado 
da TRU. De sua vez, a matéria processual, como a concernente ao presente incidente, 
que versa sobre a ausência ou não de interesse processual da parte diante da não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, não enseja o manejo do incidente de 
uniformização.  

É que não cabe incidente de uniformização que trate acerca de matéria processual seja 
por inferência da dicção legal expressa, seja a teor da Súmula da TNU n.º 43, aplicável 
subsidiariamente às Turmas Regionais: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual.”  

No caso em testilha, a controvérsia gravita em torno dos critérios para configuração do 
interesse processual da parte autora, sendo, portanto, uma questão processual, 
circunstância que inviabiliza a apreciação do pedido de uniformização.  

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é 
medida que se impõe.  

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do 
incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza 



Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

72. 0503473-05.2019.4.05.8403 
Recorrente: Maria Suely da Rocha Santos  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro    
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outros 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outros 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA DISCUTIR MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO CONHECIMENTO. 

I – Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual, a teor da 
Súmula da TNU n.º 43, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais.  

II – A discussão acerca da ausência ou não de interesse processual da parte por não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 



incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, configura matéria de ordem eminentemente 
processual, não sendo passível de discussão em incidente de uniformização. 

III – Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não 
conhecido.                                                                                                                                   

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art.14, §2º e 3º, 
da Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a TRU, em face de 
decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização Regional 
(anexo 34), que negou seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência 
interposto. 

Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o 
acórdão prolatado pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte que, ante a ausência de 
requerimento administrativo prévio, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por 
ausência de interesse processual. 

A parte autora, ora recorrente, aponta paradigmas das 2ª e 3ª Turmas Recursais de 
Pernambuco, que teriam reconhecido a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo nas ações em que se discute a restituição de indébito tributário-
previdenciário.  

No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal, foi negado o seguimento ao 
presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo entendeu que o pedido de 
uniformização discutiria matéria de ordem processual (Anexo 27). 

Inconformada, a parte autora apresentou agravo, solicitando a apreciação da 
admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização que, em decisão 
monocrática, manteve a decisão agravada (anexo 34). 

A recorrente interpôs agravo interno. 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 

De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a 
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal 
que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas 
contrárias em situações semelhantes, não sendo cabível o incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei 
10.259/2001.  



Portanto, somente as questões de direito material devem ser apreciadas pelo colegiado 
da TRU. De sua vez, a matéria processual, como a concernente ao presente incidente, 
que versa sobre a ausência ou não de interesse processual da parte diante da não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, não enseja o manejo do incidente de 
uniformização.  

É que não cabe incidente de uniformização que trate acerca de matéria processual seja 
por inferência da dicção legal expressa (cabeça do art. 14 da Lei 10.259/2001), seja a 
teor da Súmula da TNU n.º 43, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais: “Não 
cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.”  

No caso em testilha, a controvérsia gravita em torno dos critérios para configuração do 
interesse processual da parte autora, sendo, portanto, uma questão processual, 
circunstância que inviabiliza a apreciação do pedido de uniformização.  

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é 
medida que se impõe.  

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do 
incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza 
Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

  

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

73. 0500460-67.2020.4.05.8401 
Recorrente:  Pedro Narciso do Nascimento  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580     
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA DISCUTIR MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO CONHECIMENTO. 

I – Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual, a teor da 
Súmula da TNU n.º 43, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais.  

II – A discussão acerca da ausência ou não de interesse processual da parte por não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, configura matéria de ordem eminentemente 
processual, não sendo passível de discussão em incidente de uniformização. 

III – Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não 
conhecido.                                                                                                                                   

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art.14, §2º e 3º, 
da Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a TRU, em face de 
decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização Regional 



(anexo 15), que negou seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência 
interposto. 

Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o 
acórdão prolatado pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte que, ante a ausência de 
requerimento administrativo prévio, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por 
ausência de interesse processual. 

A parte autora, ora recorrente, aponta paradigmas das 2ª e 3ª Turmas Recursais de 
Pernambuco, que teriam reconhecido a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo nas ações em que se discute a restituição de indébito tributário-
previdenciário.  

No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal, foi negado o seguimento ao 
presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo entendeu que o pedido de 
uniformização discutiria matéria de ordem processual (Anexo 15). 

Inconformada, a parte autora apresentou agravo, solicitando a apreciação da 
admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização que, em decisão 
monocrática, manteve a decisão agravada (anexo 20). 

A recorrente interpôs agravo interno. 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 

De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a 
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal 
que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas 
contrárias em situações semelhantes, não sendo cabível o incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei 
10.259/2001.  

Portanto, somente as questões de direito material devem ser apreciadas pelo colegiado 
da TRU. De sua vez, a matéria processual, como a concernente ao presente incidente, 
que versa sobre a ausência ou não de interesse processual da parte diante da não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, não enseja o manejo do incidente de 
uniformização.  

É que não cabe incidente de uniformização que trate acerca de matéria processual seja 
por inferência da dicção legal expressa, seja a teor da Súmula da TNU n.º 43, aplicável 



subsidiariamente às Turmas Regionais: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual.”  

No caso em testilha, a controvérsia gravita em torno dos critérios para configuração do 
interesse processual da parte autora, sendo, portanto, uma questão processual, 
circunstância que inviabiliza a apreciação do pedido de uniformização.  

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é 
medida que se impõe.  

É como voto, excelências. 

 ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do 
incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza 
Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 



 

74. 0500669-27.2020.4.05.8404 
Recorrente:  Genicleide Ferreira da Silva   
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro    
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA DISCUTIR MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO CONHECIMENTO. 

I – Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual, a teor da 
Súmula da TNU n.º 43, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais.  

II – A discussão acerca da ausência ou não de interesse processual da parte por não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, configura matéria de ordem eminentemente 
processual, não sendo passível de discussão em incidente de uniformização. 

III – Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não 
conhecido.                                                                                                                                   

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art.14, §2º e 3º, 
da Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a TRU, em face de 
decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização Regional 
(anexo 15), que negou seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência 
interposto. 

Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o 
acórdão prolatado pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte que, ante a ausência de 
requerimento administrativo prévio, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por 
ausência de interesse processual. 

A parte autora, ora recorrente, aponta paradigmas das 2ª e 3ª Turmas Recursais de 
Pernambuco, que teriam reconhecido a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo nas ações em que se discute a restituição de indébito tributário-
previdenciário.  



No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal, foi negado o seguimento ao 
presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo entendeu que o pedido de 
uniformização discutiria matéria de ordem processual (Anexo 15). 

Inconformada, a parte autora apresentou agravo, solicitando a apreciação da 
admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização que, em decisão 
monocrática, manteve a decisão agravada (anexo 20). 

A recorrente interpôs agravo interno. 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 

De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a 
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal 
que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas 
contrárias em situações semelhantes, não sendo cabível o incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei 
10.259/2001.  

Portanto, somente as questões de direito material devem ser apreciadas pelo colegiado 
da TRU. De sua vez, a matéria processual, como a concernente ao presente incidente, 
que versa sobre a ausência ou não de interesse processual da parte diante da não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, não enseja o manejo do incidente de 
uniformização.  

É que não cabe incidente de uniformização que trate acerca de matéria processual seja 
por inferência da dicção legal expressa, seja a teor da Súmula da TNU n.º 43, aplicável 
subsidiariamente às Turmas Regionais: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual.”  

No caso em testilha, a controvérsia gravita em torno dos critérios para configuração do 
interesse processual da parte autora, sendo, portanto, uma questão processual, 
circunstância que inviabiliza a apreciação do pedido de uniformização.  

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é 
medida que se impõe.  

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 



Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do 
incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza 
Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

 PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

75. 0504429-21.2019.4.05.8403 
Recorrente:  Maria Alvaneide de Oliveira  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro    
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outro 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA DISCUTIR MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO CONHECIMENTO. 



I – Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual, a teor da 
Súmula da TNU n.º 43, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais.  

II – A discussão acerca da ausência ou não de interesse processual da parte por não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, configura matéria de ordem eminentemente 
processual, não sendo passível de discussão em incidente de uniformização. 

III – Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não 
conhecido.                                                                                                                                   

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art.14, §2º e 3º, 
da Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a TRU, em face de 
decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização Regional 
(anexo 29), que negou seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência 
interposto. 

Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o 
acórdão prolatado pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte que, ante a ausência de 
requerimento administrativo prévio, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por 
ausência de interesse processual. 

A parte autora, ora recorrente, aponta paradigmas das 2ª e 3ª Turmas Recursais de 
Pernambuco, que teriam reconhecido a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo nas ações em que se discute a restituição de indébito tributário-
previdenciário.  

No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal, foi negado o seguimento ao 
presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo entendeu que o pedido de 
uniformização discutiria matéria de ordem processual (Anexo 29). 

Inconformada, a parte autora apresentou agravo, solicitando a apreciação da 
admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização que, em decisão 
monocrática, manteve a decisão agravada (anexo 34). 

A recorrente interpôs agravo interno. 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 

De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a 
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal 



que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas 
contrárias em situações semelhantes, não sendo cabível o incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei 
10.259/2001.  

Portanto, somente as questões de direito material devem ser apreciadas pelo colegiado 
da TRU. De sua vez, a matéria processual, como a concernente ao presente incidente, 
que versa sobre a ausência ou não de interesse processual da parte diante da não 
apresentação de requerimento administrativo prévio, nas ações em que se discute a 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
de aposentadoria do servidor público, não enseja o manejo do incidente de 
uniformização.  

É que não cabe incidente de uniformização que trate acerca de matéria processual seja 
por inferência da dicção legal expressa, seja a teor da Súmula da TNU n.º 43, aplicável 
subsidiariamente às Turmas Regionais: “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual.”  

No caso em testilha, a controvérsia gravita em torno dos critérios para configuração do 
interesse processual da parte autora, sendo, portanto, uma questão processual, 
circunstância que inviabiliza a apreciação do pedido de uniformização.  

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é 
medida que se impõe.  

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do 
incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza 
Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto – Presidente da 3ª TR/CE 
 

76. 0509412-06.2018.4.05.8401 
Recorrente:  Damião Angelo Santiago Rodrigues  
Advogado:  Nayara Fernanda de oliveira Barbosa OAB/ RN016589  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. ATIVIDADE 
ESPECIAL NÃO RECONHECIDA. PARADIGMA DO TRF 4ª REGIÃO INSERVÍVEL PARA 
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14 DA LEI 
Nº 10.259/2001.  PARADIGMA DA TNU QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE FÁTICA E 
JURÍDICA COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 
DA TNU.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  

 

 

 

VOTO 

 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da TR/RN que negara seguimento a 



incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
46) dispõe que os acórdãos paradigmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região são 
inservíveis para Incidente Regional dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região e que o 
acórdão paradigma da TNU também não é apto a ensejar a divergência, já que não 
houve sequer indicação do número do acórdão da TNU invocado como paradigma, 
tampouco houve juntada da cópia do acórdão paradigma. A decisão que ora se discute 
fundamentou ainda que o acórdão recorrido não reconheceu a especialidade da 
atividade em razão da ausência de documentação idônea apta a comprovar a exposição 
ao agente nocivo, sendo a juntada de LTCAT nessa fase recursal tentativa de reexame 
de prova, o que é vedado pela Súmula nº 42, da TNU. 

 

 

 

 

DECISÃO 

  

Em que pese as razões mencionadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado nos acórdãos proferidos pelo TRF 4ª Região nos processos de nº   AC: 
5024652- 61.2016.4.04.9999, AC:5053322- 18.2012.4.04.7100 e AC:5000502-
20.2011.4.04.7112 e pela TNU em processo sem número de referência (anexo 41, f. 04 
a 13). 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

De início, entende-se que a decisão da presidência, ao negar 
provimento ao agravo inominado, não merece qualquer reparo. Isso porque os 
paradigmas do TRF da 4ª Região, invocados pela parte recorrente, não se mostram 
aptos à demonstração de dissídio jurisprudencial a ser julgado por esta TRU. O artigo 
supramencionado estabelece como requisito necessário a existência de divergência 
entre Turmas Recursais da mesma Região, não havendo qualquer margem de 



intepretação ampliativa para se aceitar que a divergência de julgamento existente 
entre Turma Recursal de uma região e TRF de região distinta possa ser julgada por esta 
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

Quanto ao paradigma da TNU, também apontado, é de se destacar que, 
conforme já pontuado na decisão que negou provimento ao agravo inominado (anexo 
46), não houve sequer indicação do número do acórdão da TNU invocado, tampouco 
houve juntada da cópia do acórdão paradigma, que se mostra essencial para a 
admissão do recurso. 

Apenas como reforço de argumentação, ainda que se admitisse que o 
paradigma da TNU pudesse nortear a decisão desta TRU, o agravo não merece ser 
provido por ausência de similitude fática e jurídica entre os processos. Isso porque o 
acórdão recorrido não reconheceu a especialidade da atividade desempenhada no 
período de 16/02/2015 a 02/05/2018 (SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA) em razão de 
ausência de informação no PPP acerca da exposição a “hidrocarbonetos aromáticos”, 
cingindo-se aquele documento em afirmar que houve exposição a “hidrocarbonetos”, 
agentes diversos, consoante dito." O paradigma da TNU, por sua vez, tratou da 
questão do EPI eficaz e da avaliação qualitativa quanto se tratar de agentes químicos 
hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. 

É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico dos processos é 
diverso, posto que embasado em situações fáticas divergentes. Não há, portanto, de se 
cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento do acórdão 
paradigma. 

 

Diante da ausência de similitude fática e jurídica entre o paradigma e a 
decisão recorrida, não se verifica a alegada divergência. Corretas, pois, a decisão de 
inadmissão do vertente incidente, conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22 da TNU: 
“É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática 
quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão 
paradigma”. 

 

Além disso, conforme já mencionado na decisão de anexo 46, a Turma 
Recursal deixou de reconhecer o período controverso como especial utilizando-se das 
provas existentes nos autos, não devendo ser sequer analisado o LTCAT juntado nesse 
momento processual, por implicar em reexame de prova, situação vedada em sede de 
incidente de uniformização, conforme Súmula n.º 42 da TNU. 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

 



 

 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

77. 0516089-64.2018.4.05.8300 
Recorrente: Maria de Lourdes das Neves  
Advogado: Wellington souza da Fonsêca  - OAB/ PE041599    



Recorrido (a): União federal - Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. DIREITO 
TRIBUBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPI A CONTRIBUINTE QUE ADQUIRE PATOLOGIA APÓS A 
MAIORIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO 
RECORRIDO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E 
PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  

VOTO 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/PE que negara seguimento 
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
28) dispõe que o acórdão paradigma não guarda similitude fático-jurídica com o caso 
dos autos, já que enquanto o primeiro dispõe sobre concessão de isenção de IPI a 
deficiente físico (espondilite anquilosante), em que não é necessário a comprovação de 
se ter adquirido antes dos 18 (dezoito) anos, o processo em análise trata de não 
concessão de isenção de IPI a deficiente mental por constatar que tal deficiência foi 
adquirida após os 18 (dezoito) anos. 

 

 

DECISÃO 

  

Em que pese as razões mencionadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado no acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte 
no processo de nº 0508642-60.2011.4.05.8400 (anexo 20, f. 14). 

 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 



lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão do acórdão 
impugnado diz respeito à possibilidade de concessão de isenção de IPI a contribuinte 
que adquire patologia após atingida a maioridade civil. 

 

Aduz a parte autora, por ocasião desse incidente, que o acórdão 
recorrido não reconheceu a possibilidade de isenção de IPI a contribuinte acometido de 
doença degenerativa mental após completados 18 anos, enquanto que o acórdão 
paradigma, em circunstância idêntica, entendeu de modo diverso e julgou procedente 
o pedido inicial para conceder isenção do imposto citado à parte postulante mesmo 
após a obtenção da maioridade civil. 

Com efeito, no acórdão paradigma adotou-se o entendimento de que há 
direito à isenção de IPI a contribuinte que seja portador de deficiência física e não pode 
dirigir veículo comum (Lei 8.989/95, art. 1º, IV). Todavia, o paradigma não trata de 
doença mental e sim de moléstia ortopédica (espondilite anquilosante), não fazendo 
qualquer referência a parâmetros de idade de início da doença e se sustenta na prévia 
concessão de IPI em 2007 e laudo do DETRAN que comprova a deficiência física (anexo 
23, f. 14). 

 

O acórdão ora impugnado, por sua vez, estabelece a impossibilidade de 
concessão de isenção de IPI por ser a parte autora portadora de deficiência mental 
adquirida após a maioridade civil, não estando albergada, portanto, pela Portaria 
Interministerial nº 2/2003, argumentando a impossibilidade de se adotar uma 
interpretação ampliativa na lei de isenção de IPI para a aquisição de veículo automotor 
por um deficiente mental (anexo 12).  

 

É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico dos processos é 
diverso, posto que embasado em situações fáticas díspares.  Não há, portanto, de se 
cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento dos acórdãos 
paradigmas. 

 

Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, 
não se verifica a alegada divergência. Corretas, pois, as decisões de inadmissão do 



vertente incidente, conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22 da TNU: “É possível o 
não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o 
acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

 

Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a 
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, 
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

 Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 



Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

78. 0529851-04.2019.4.05.8013   
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Joana Darc Maximo de Oliveira 
Adv/Proc:  Clisthenes Barbosa da Silva  - OAB/ AL004820    
Origem:  Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGENTES BIOLÓGICOS. ACÓRDÃOS 
PARADIGMAS VERSAM SOBRE UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ PARA AFASTAMENTO DA 
ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO TRATA DE HABITUALIDADE E 
PERMANÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.  

 

 

 

VOTO 

 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da TR/AL que negara seguimento a 
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
67) dispõe que os acórdãos paradigmas não guardam similitude fático-jurídica com o 
caso dos autos, já que enquanto os primeiros afastam a especialidade do período 
laborado como Atendente de Enfermagem em razão da utilização de EPI eficaz, o 
acórdão impugnado reconhece a especialidade dessa mesma atividade, sob argumento 
diverso, aduzindo que o PPP demonstra a exposição habitual e permanente a agentes 



nocivos biológicos, sendo possível o enquadramento por categoria profissional e em 
equiparação à categoria profissional de enfermagem. 

 

DECISÃO 

  

Em que pese as razões mencionadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos acórdãos proferidos pela 1ª e 3ª Turmas Recursais/PE, 
respectivamente, nos processos de nº 0507999-04.2017.4.05.8300Te nº 0505837-
12.2012.4.05.8300S (anexos 30 e 31). 

 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz à 
especialidade do labor quando há exposição a agentes biológicos e o Perfil 
Profissiográfico Previdenciário (PPP)                                                                                                                                       
juntado aos autos noticia o uso de EPI eficaz. 

 

Aduz a parte ré, por ocasião desse incidente, que o acórdão recorrido 
reconheceu a especialidade do tempo laborado por exposição a agentes biológicos, não 
obstante a indicação no PPP do uso de EPI eficaz, enquanto que os acórdãos paradigmas, 
em circunstâncias idênticas, entenderam de modo diverso e não reconheceram a 
especialidade da mesma atividade pela razão citada. 

 

Quanto ao mérito em si, é certo que o tema objeto do presente Pedido 
de Uniformização já foi enfrentado por esta TRU em processo nº 0508228-
43.2017.4.05.8500, julgado em sua 28ª sessão em 10/06/2019. 



 

Ocorre que não se trata de adequação ao que restou decidido nesta TRU, 
mas de ausência de similitude fático-jurídica entre os processos.  

 

Com efeito, nos acórdãos apontados como paradigmas, adotou-se o 
entendimento de que a menção, no PPP, da utilização de EPI eficaz impossibilita a 
caracterização da especialidade do período laborado como auxiliar de enfermagem 
exposto a agentes nocivos biológicos. A seguir, citem-se trechos dos julgados (anexos 30 
e 31): 

 

(...) 

Com relação ao período de 09/08/2001 a 30/09/2012, foi 
acostado PPP (anexo 12) em que a demandante exerceu a 
atividade de auxiliar de enfermagem no Hospital Prontolinda 
Ltda, estando exposta a bactérias e vírus. No entanto, verifico o 
uso de EPI eficaz com a utilização de luvas, óculos e respirador 
purificador de ar, sendo tais equipamentos suficientes para 
garantir a proteção do trabalhador. Portanto, tal período deve 
ser considerado comum, assistindo razão ao recorrente. 

(PROCESSO 0507999-04.2017.4.05.8300T - 1ª Turma 
Recursal/PE) 

 

(...) 

No caso, o item 15.7 do PPP (anexo 18) menciona o uso eficaz 
do EPI no período posterior a 02.05.96, razão pela qual o 
interstício não deve ser computado como tempo especial de 
serviço. 

(PROCESSO 0505837-12.2012.4.05.8300S - 3ª Turma 
Recursal/PE) 

 

 

Já no caso dos presentes autos, a Turma Recursal verificou a possibilidade 
do reconhecimento da especialidade do período laborado como Atendente de 
Enfermagem, por outro argumento, nada mencionando acerca da utilização de EPI 
eficaz. No processo, a atividade foi considerada especial em razão de o PPP demonstrar 



a exposição habitual e permanente a agentes nocivos biológicos, entendendo-se, 
naquela oportunidade, que seria o caso de enquadramento por categoria profissional e 
por equiparação à categoria profissional de enfermagem. É o que se extrai do julgado 
com transcrição abaixo (anexo 28):  

 

 

(...) 

A parte autora conseguiu demonstrar, por meio de provas 
específicas para tanto, mormente PPP’s (anexos 10), que 
laborava sob condições especiais com submissão efetiva a 
agentes nocivos à saúde durante tempo suficiente para 
concessão do benefício, exercendo suas atividades 
como Atendente de Enfermagem em ambiente hospitalar, 
exposta a fungos, vírus, bactérias (1.3.2 do Decreto nº 
53.831/64), de forma habitual e permanente, enquadramento 
por categoria profissional, por equiparação à categoria 
profissional de enfermagem (item 2.1.3 - "medicina-
odontologia-farmácia e bioquímica-enfermagem-veterinária" do 
Decreto 53.831/64). 

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é prova hábil a 
comprovar submissão efetiva a agentes nocivos, uma vez se 
tratar de documento baseado nas informações contidas em 
Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), 
que atesta a efetiva exposição, ou não, a agentes nocivos à saúde 
do empregado nos períodos trabalhados. Ambos tem presunção 
de veracidade, só devendo ser afastada mediante prova hábil a 
desconstituir as informações ali contidas. 

É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico dos processos é 
diverso, posto que embasado em situações fáticas divergentes. Não há, portanto, de se 
cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento dos acórdãos 
paradigmas. 

 

Além disso, e conforme já mencionado na decisão monocrática que 
negou provimento ao agravo inominado (anexo 67): “...a parte agravante se limita a 
alegar que o período não poderia ser reconhecido como especial, em razão de no PPP 



constar a utilização de EPI eficaz. Nesse diapasão, a argumentação trazida aos autos 
diz respeito a questões de fato, uma vez que ataca os fundamentos do acórdão 
impugnado para adentrar na valoração da documentação que instruiu o processo, e, 
consequentemente, reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a 
caracterização do incidente”. 

 

Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, 
não se verifica a alegada divergência. Corretas, pois, as decisões de inadmissão do 
vertente incidente, conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22 da TNU: “É possível o 
não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o 
acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

 

Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a 
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, 
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

79. 0501975-95.2019.4.05.8103  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Jose Aparecido de Melo  
Adv/Proc:  - Francisco Gonzaga de Sousa Neto - OAB/ CE026613    
Origem:  2ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. SEGURO-
DEFESO. PESCADOR ARTESANAL. DISPENSABILDIADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DE PESCADOR ARTESANAL. INEXISTÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.  

VOTO 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da 2ª TR/CE que negara seguimento 
a incidente de uniformização regional de jurisprudência.  

A decisão ora agravada (anexo 50) invocou a Questão de Ordem nº 22, da 
TNU, aduzindo inexistir similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e o acórdão 
paradigma, já que enquanto o acórdão que ora se discute concluiu pela procedência do 
pedido da parte autora por verificar que o conjunto probatório acostado aos autos se 
mostrava bastante robusto para comprovar a condição de pescador artesanal em 
embarcação de pequeno porte, o acórdão paradigma considerou que os documentos 
juntados pela parte autora se constituíam apenas em início de prova material, sendo 



importante a produção de prova oral para verificação de possível labor no período entre 
defesos, razão pela qual a sentença fora anulada. Concluiu, portanto, que os 
documentos acostados nos dois casos não são os mesmos, logo, não se pode considerar 
que os órgãos julgadores estão atribuindo julgamentos diversos a mesma situação 
fática. 

 

DECISÃO 

  

Não obstante as razões apresentadas no recurso, observa-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com 
paradigma consubstanciado no acórdão da 1ª Turma Recursal/CE, proferido no processo 
nº 0504027-83.2018.4.05.8108 (anexo 23, f. 09-18). 

O ponto controverso diz respeito à necessidade ou não de produção de 
prova, notadamente oral, para verificar a qualidade de segurado especial (pescador 
artesanal) e posterior concessão de benefício de seguro defeso. 

Aduz a parte ré, por ocasião desse incidente, que embora o acórdão 
recorrido tenha dispensado a realização de audiência para comprovação da qualidade 
de segurado especial (pescador artesanal), o acórdão paradigma, em circunstância 
idêntica, reconheceu a necessidade de tal prova para análise do direito ao benefício 
citado. 

O paradigma apontado, ao contrário do aduzido pela parte recorrente, 
não guarda similitude fática e jurídica com o caso em exame. 

Com efeito, o acórdão paradigma da 1ª Turma Recursal do Ceará (anexo 
23, f. 09-18) entendeu que a sentença deveria ser anulada, a fim de que fosse produzida 
prova do efetivo labor do autor para fins de aferição da qualidade de pescador artesanal 
no período entre os defesos, argumentando que o início de prova material, por si só, 
não seria suficiente para concessão do benefício. Segue pontuando que o labor pretérito 
ou posterior não é suficiente para demonstrar o labor relevante para o julgamento da 
presente ação ou mesmo a inexistência de renda diversa da alegada. De fato, o que se 
percebe a partir do julgamento do paradigma é que a documentação apresentada não 
era suficiente para concessão do benefício, razão pela qual entendeu-se que seria 
necessária a realização de audiência. 

Já no caso dos presentes autos, a decisão proferida pela 2ª.Turma 
Recursal do Ceará, para confirmar a sentença de procedência, embasou-se no acervo 
probatório já constante nos autos, entendendo que a realização de audiência seria 
medida protelatória.  Inferiu, ainda, que a produção da prova testemunhal seria 



dispensada, com base na parte final do art. 443, do CPC, que estabelece que o juiz 
indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por 
documentos (inciso I). Na hipótese, portanto, o magistrado se convenceu da existência 
de prova robusta, tendo, por esse motivo, dispensado a realização de audiência. 

 

É de se concluir que o fundamento jurídico dos processos é diverso, posto 
que embasado em situações fáticas divergentes. Enquanto o acórdão paradigma 
entendeu que a prova constante dos autos não seria suficiente, só por si, para concessão 
do benefício, o acórdão recorrido, a partir de documentos diversos dos constantes no 
acórdão paradigma, concluiu que a documentação estaria completa, sendo 
desnecessária e protelatória qualquer outro meio de prova. Não há, portanto, de se 
cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento dos acórdãos 
paradigmas. 

 

Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, 
não se verifica a alegada divergência. Corretas, pois, as decisões de inadmissão do 
vertente incidente, conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22 da TNU: “É possível o 
não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o 
acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

 

Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a 
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, 
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”). 

 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 



Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

80. 0501076-82.2019.4.05.8302   
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Arlindo Vicente da Silva  
Adv/Proc:  Werick Willams da Silva Pereira-  OAB/ PE025962  
Origem:  1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

 
  

PROCESSO 0501076-82.2019.4.05.8302 



  

AGRAVO REGIMENTAL.  DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO. QUESTÃO 
EMINENTEMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU.AGRAVO 
DESPROVIDO. 

  

  

VOTO 

  

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que 
negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/PE que negara seguimento a 
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada 
(anexo 42) dispõe que o pedido de uniformização interposto vai de encontro ao 
entendimento da TNU no tocante à desnecessidade do prévio requerimento 
administrativo para prorrogação do auxílio-doença nos casos de ajuizamento de 
ação de restabelecimento do benefício e ainda discute matéria eminentemente 
processual, situação vedada em sede de incidente de uniformização, conforme 
Súmula nº 43, da TNU. 

  

  

DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado no processo da 3ª TR/PE (0501461-34.2018.4.05.8312), 
constante do anexo 35. 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas 
da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob 
a presidência do Juiz Coordenador”. 



No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à necessidade 
de pedido administrativo de prorrogação nos casos em que o segurado ajuíza 
ação de restabelecimento de auxílio-doença cessado em decorrência de alta 
programada. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido entendeu pela desnecessidade de pedido de prorrogação, já 
que quando o INSS impõe uma data de cessação, tal fato já geraria a pretensão do 
beneficiário, na medida em que ele pode discordar da data firmada. No paradigma 
apontado, por sua vez, e em circunstância idêntica, assentou-se a necessidade de 
pedido de prorrogação nos casos de auxílio-doença como condição de acesso ao 
Judiciário. 

De início, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo (anexo 42) 
por entender que o caso dos autos discute matéria eminentemente processual 
deve ser mantida. 

Isso porque a temática referente à necessidade ou não de pedido administrativo 
de prorrogação de benefício de auxílio-doença é matéria de cunho nitidamente 
processual.  De toda sorte, é certo que apenas questões relativas ao direito 
material merecem ser conhecidas por essa Turma Regional de Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada 
dizer quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o 
que entra na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se que 
a necessidade ou não de requerimento administrativo, como ponto da 
controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente 
processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente 
de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Conclui-se, pois, com base nesses argumentos, que o agravo não deve ser provido. 

 Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

   

ACÓRDÃO 

  



Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar provimento ao 
agravo interno. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

81. 0503747-68.2016.4.05.8307  
Recorrente:  Inaldo da Silva    



Advogado:   João Campiello Varella Neto OAB/ PE030341D   
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. ATIVIDADE 
ESPECIAL NÃO RECONHECIDA. PARADIGMA DA MESMA TURMA RECURSAL 
INSERVÍVEL PARA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INTERPRETAÇÃO 
DO ART. 14 DA LEI Nº 10.259/2001. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  

 

VOTO 

 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da 3ª TR/PE que negara seguimento 
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
63) dispõe que o acórdão da 3ª TR/PE trazido como paradigma se mostra inservível para 
demonstração do dissídio jurisprudencial em sede de Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência, além do que argumentou que o acórdão recorrido, ao não 
reconhecer o período como especial, considerou as provas constantes nos autos, não 
sendo possível reexaminar o conteúdo probatório através dessa modalidade recursal. 

 

DECISÃO 

  

Em que pese as razões mencionadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado no acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal/PE no processo de nº 
0500797-23.2015.4.05.8307 (anexo 43, f. 03). 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 



De início, entende-se que a decisão da presidência, ao negar 
provimento ao agravo inominado, não merece qualquer reparo. Isso porque o 
paradigma invocado pela parte recorrente, sendo da mesma Turma Recursal do 
acórdão recorrido, não se mostra apto à demonstração de dissídio jurisprudencial a 
ser julgado por esta TRU. O artigo supramencionado estabelece como requisito 
necessário a existência de divergência entre Turmas Recursais da mesma Região, não 
havendo qualquer margem de intepretação ampliativa para se aceitar que a 
divergência de julgamento existente na mesma Turma Recursal possa ser julgada por 
esta Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

Além disso, conforme já mencionado na decisão de anexo 63, a Turma 
Recursal deixou de reconhecer o período controverso como especial utilizando-se das 
provas existentes nos autos. 

Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a 
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, 
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 



TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

82. 0518855-81.2018.4.05.8400  
Recorrente: Valdemir Fernandes de Sousa   
Advogado: Cleonides fernandes de Brito Lima OAB/ PE030341D   
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
PARADIGMAS DA TNU INSERVÍVEIS PARA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.259/2001. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.  

 

VOTO 

 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da TR/RN que negara seguimento a 
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
113) dispõe que o acórdão da TR/PE trazido como paradigma se mostra inservível para 
demonstração do dissídio jurisprudencial por inexistência de similitude fático-jurídica. 

 



DECISÃO 

  

Em que pese as razões mencionadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos acórdãos proferidos pela TNU nos processos de nº 
201072640017307 e de nº 0502859-55.2014.4.05.8312 (anexo 101, f. 06-11). 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

De início, entende-se que os paradigmas invocados pela parte 
recorrente são originários da TNU, não se mostrando, portanto, aptos à demonstração 
de dissídio jurisprudencial a ser julgado por esta TRU. O artigo supramencionado 
estabelece como requisito necessário a existência de divergência entre Turmas 
Recursais da mesma Região, não havendo qualquer margem de intepretação 
ampliativa para se aceitar que decisões proferidas no âmbito da TNU possam ser 
julgadas por esta Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

Além disso, não há qualquer similitude fático-jurídica entre os 
processos, já que na hipótese dos autos, a Turma Recursal deixou de conceder o 
benefício de auxílio-doença em razão da ausência da qualidade de segurado da parte 
autora, fixada na data posterior à cessação do benefício, em 23/08/2017, em razão de 
a parte autora não ter trabalhado ou contribuído após o término do auxílio-doença, 
não havendo autorização legal para que se aplique o período de graça, consoante 
artigo 15 da Lei nº 8.213/91. Por outro lado, a TNU, no acórdão paradigma invocado, 
apreciou caso de auxílio-acidente, no qual aplicou entendimento no sentido de que a 
percepção de benefícios indenizatórios, que não substituem a renda, tal como o 
auxílio-acidente, induz à manutenção da qualidade de segurado, por força de 
disposição legal expressa”. 

 

Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a 
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, 
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 



 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 



83. 0507687-12.2018.4.05.8100 
Recorrente:  União Federal   
Advogado:  Advocacia Geral da União   
Recorrido (a): Solange Maria Morais Teles  
Adv/Proc: Nelson Teles Júnior  OAB/ CE009393  
Origem:  1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO 
CONTRA QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 
PARA JULGAMENTO DA DEMANDA QUESTÃO EMINENTEMENTE PROCESSUAL. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 42 DA TNU. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

 

VOTO 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/CE que negara seguimento 
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
51) dispõe que o objeto do Incidente de Uniformização versa sobre regras de 
competência e de litisconsórcio passivo, questões de direito processual, sendo 
inadmissível o cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a 
Súmula nº 43, da TNU, segundo a qual “Não cabe incidente de uniformização que verse 
sobre matéria processual”. 

 

DECISÃO 

 

Em que pese as razões mencionadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na de divergência com paradigma 
consubstanciado no acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal/PE no processo de nº 
0511043-36.2014.4.05.8300 (anexo 26). 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 



julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
incompetência absoluta dos Juizados Federais, em razão de pedido de anulação de ato 
administrativo federal. 

A parte recorrente aduz, por ocasião desse recurso, que o pleito 
formulado na inicial diz respeito à anulação de ato administrativo federal, pugnado, 
dessa forma, pelo reconhecimento de incompetência dos Juizados Federais. Aduz, 
ainda, que a incompetência em razão da matéria é de natureza absoluta, comportando, 
inclusive, conhecimento de ofício pelo juiz. 

 

Primeiramente, cumpre observar que a temática referente à 
incompetência é matéria de cunho nitidamente processual.  De toda sorte, é certo que 
apenas questões relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma 
Regional de Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e 
direito processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada dizer 
quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o que entra na 
órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se que a incompetência 
absoluta dos juizados federais, como ponto da controvérsia, nada tem a ver com o bem 
da vida postulado na demanda.  

Sobre a natureza processual do debate acerca da competência, é firme a 
jurisprudência da TNU: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO 
DO VALOR DA   CAUSA.   COMPETÊNCIA   DO   JUIZADO   ESPECIAL   
FEDERAL.   MATÉRIA PROCESSUAL. 1. O acórdão recorrido 
considerou que o valor da causa, definido pela estimativa feita 
na petição inicial, era inferior a 60 salários mínimos. Considerou 
que o valor da condenação não se confunde com o valor da 
causa, ou seja, o fato de o valor da condenação  ultrapassar  o  
limite  de  60  salários  mínimos  não  torna  incompetente  o 
Juizado Especial Federal. 2. O INSS interpôs pedido de 
uniformização de jurisprudência arguindo contrariedade ao 
entendimento jurisprudencial de que o valor da causa deve ser 



aferido com base na soma das prestações vencidas até o 
ajuizamento da ação com mais  doze  prestações  vincendas.  3.  
A  discussão  envereda  por  matéria  de  natureza estritamente  
processual.  As  regras  de  direito  material  são  aquelas  que  
regulam  o convívio  social  entre  pessoas  e  entre  elas  e  o  
Estado,  deferindo  a  eles,  direitos  e obrigações.  Normatizam  
as  relações  referentes  a  bens  e  utilidades  da  vida.  Em 
contrapartida, as regras de direito processual regulam os 
processos, o modo pelo qual eles se iniciam, se desenvolvem e 
terminam. O critério de aferição do valor da causa não diz 
respeito ao bem da vida, mas apenas ao processo em si mesmo. 
Trata-se de questão de direito processual. 4. De acordo com o 
art. 14 da Lei nº 10.259/2001, cabe pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais na interpretação da lei.  A  contrario  sensu,  
divergência  jurisprudencial  em  torno  de  questões  de  direito 
processual não pode ser dirimida em sede de pedido de 
uniformização de jurisprudência. Nesse sentido enuncia a 
Súmula nº 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que 
verse sobre matéria processual”. 5. Não merece reparo a decisão 
monocrática pela qual  o  Presidente  da TNU  negou  
admissibilidade  ao  pedido  de  uniformização  de jurisprudência.  
6.  Agravo  não  provido.  (PEDILEF  200838007013064.  PEDIDO  
DE UNIFORMIZAÇÃO   DE   INTERPRETAÇÃO   DE   LEI   FEDERAL,   
Relator(a)   JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DJ 
31/08/2012) 

 

 Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole 
eminentemente processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe 
incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016).  

Conclui-se, pois, com base nesses argumentos, que o agravo não deve ser 
provido. 

 Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

 

 



ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

84. 0512527-27.2016.4.05.8200  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Maria Lúcia Valério Santos  
Adv/Proc:  Oscar de Castro Menezes Filho-  OAB/ PB017405 



Origem:  Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 

 
PROCESSO 0512527-27.2016.4.05.8200 

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO 
CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
REGIONAL. QUALIDADE DE SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA 
RENDA.  RENDA COMPROVADA NOS AUTOS.  CONTRIBUIÇÃO COMO SEGURADA 
TRABALHADORA DE BAIXA RENDA. MATÉRIA REFERENTE A PROCESSO 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NA TNU (PEDILF 0179893-64.2016.4.02.5151). 
TEMA 241/TNU. AGRAVO PROVIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. 

  

    

VOTO 

  

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou 
provimento a agravo de decisão da TR/PB que negara seguimento a incidente de 
uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 28) dispõe 
que o acórdão recorrido, ao conceder o benefício previdenciário, com base em 
informações de recebimento de renda, oriundo do CadÚnico, encontra-se 
em consonância com o entendimento firmado por esta Turma Regional de 
Uniformização no precedente de nº 0506810-76.2017.4.05.8013, que firmou a tese 
de que o “desempenho de atividade episódica pelo segurado facultativo, desde que 
não ocorra com habitualidade e profissionalismo nem componha parcela relevante do 
sustento familiar, não é suficiente para desconfigurar sua condição de facultativo, 
incumbindo sua prova ao INSS”. 

DECISÃO 

  

Não obstante as razões apresentadas no recurso, entende-se que o presente agravo 
interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado no acórdão proferido pela TR/RN no processo de nº 0509866-
28.2014.405.8400 (anexo 22, f. 07-09). 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de uniformização 
de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 



questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”, 
sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à necessidade de 
segurado facultativo de baixa renda dedicar-se exclusivamente ao trabalho 
doméstico em sua residência, pertencer à família de baixa renda, cuja renda mensal 
não supere 02 salários mínimos e ser inscrita no Cadastro Único do Governo 
Federal. 

A parte ré aduz que enquanto o acórdão recorrido entende que a existência de 
renda não afasta a caracterização como segurada de baixa renda, o acórdão 
paradigma entende que “para que sejam validadas as contribuições efetivadas 
nesta modalidade, é necessário que o segurado não possua renda própria.”. 

Assim, entende-se demonstrada a divergência, necessária para fins de conhecimento 
do incidente de uniformização. O cerne da questão consiste em saber se a renda 
própria decorrente de atividade informal e de baixa expressão econômica 
impossibilita a validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado 
facultativo, para os fins do art. 21, § 2º, II, da Lei 8.212/91. 

No entanto, a matéria em debate foi afetada como representativa de controvérsia 
pela Turma Nacional de Uniformização e encontra-se aguardando julgamento nos 
autos do PEDILEF nº. 0179893-64.2016.4.02.5151/RJ – tema 241. 

Assim sendo, em aplicação analógica do art. 14, inciso II, alínea b, do novo Regimento 
Interno da TNU, instituído pela Resolução nº. 586, de 30 de setembro de 2019, 
cumpre determinar o sobrestamento do feito na origem, para que a Turma Recursal, 
uma vez julgado o processo representativo de controvérsia nº. 0179893-
64.2016.4.02.5151/RJ pela Corte Nacional de Uniformização, adote as providências 
pertinentes a readequação ou confirmação do julgado. 

Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo interno e, consequentemente, 
pelo conhecimento e parcial provimento do incidente de uniformização regional, 
apenas para determinar o sobrestamento do feito na origem. 

    

ACÓRDÃO 

  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e em 



consequência, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, 
APENAS PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM, nos termos deste voto. 

 Fortaleza, 28 de setembro de 2020. 

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao agravo interno para dar parcial provimento ao Incidente de Uniformização Regional 
determinando o sobrestamento, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

85. 0505016-61.2019.4.05.8300  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Luthyano Vieira de Freitas   
Adv/Proc:  Djalma Correia Carneiro -  OAB/ PE011055D 



Origem:  3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. PENSÃO 
POR MORTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO 
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A IDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.  

 

 

 

VOTO 

 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da 3ª TR/PE que negara seguimento 
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
43) dispõe que o acórdão paradigma não guarda similitude fático-jurídica com o caso 
dos autos, já que enquanto o primeiro dispõe sobre o prazo de 06 (seis) anos de duração 
da pensão por morte concedida a companheira do de cujus, por entender que deveria 
ser aplicada a alínea “c”, do art. 77, da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a idade 
da parte autora quando do falecimento, o processo em análise trata de união estável 
por período superior a dois anos, circunstância que excepciona a aplicação das regras 
das alíneas “b” e “c”, do art. 77, da Lei nº 8.213/91. 

 

 

DECISÃO 

  

Em que pese as razões mencionadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado no acórdão proferido pela 1ª TR/PE no processo de nº 0501991-
36.2016.4.05.8303S (anexo 33). 



 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de fixação do prazo de duração do benefício de pensão por morte, 
levando-se em consideração a idade da parte beneficiária. 

 

Aduz a parte recorrente, por ocasião desse incidente, que o acórdão 
recorrido não fixou a data limite para cessação do benefício de pensão por morte, 
enquanto que o acórdão paradigma, em circunstância idêntica, entendeu de modo 
diverso e julgou que a pensão por morte deveria ter uma data de cessação. 

 

 Com efeito, no acórdão paradigma adotou-se o entendimento de que a 
cessação do benefício de pensão por morte deveria ocorrer em 06 (seis) anos, com 
espeque no do art. 77, inciso V, alínea “c”, item 2, levando em consideração que a 
beneficiária possuía 22 (vinte e dois anos) à época do óbito. Não se mencionou em 
qualquer dos parágrafos do paradigma, juntado pela parte recorrente, o período de 
duração da união estável. A seguir, citem-se trechos dos julgados (anexo 33): 

 

Considerando que o óbito do “de cujus” ocorreu em 18/3/2015 
e a sua então companheira, nascida em 21/8/1992, encontrava-
se com 22 anos, deve ser observado o 
disposto no regramento do art. 77, inciso 
V,  alínea  “c”,  item  2,  que  determina  que  a  pensão  da  com
panheira  do 
falecido,  ora  recorrida,  deverá  cessar  após  transcorrer  o  pr
azo  de  6 (seis) anos. 

Já no caso dos presentes autos, a Turma Recursal verificou que a pensão 
por morte deveria ser restabelecida, não fixando qualquer data de cessação, 
unicamente sob o fundamento de que o prazo da união estável seria superior a 02 anos. 
É o que se extrai do julgado com transcrição abaixo (anexo 25):  

 



Assim, vê-se que a união estável entre o autor e a falecida teve 
início em 2015, respeitando-se, portanto, o prazo de dois anos, 
o que permite que se afaste a regra prevista no art. 77, V, “b” e 
“c’ da Lei n. 8.213/91 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso inominado para 
restabelecer a pensão por morte, bem como para condenar o 
réu a pagar as parcelas vencidas a partir da data do 
cancelamento do benefício (15/12/2017). As parcelas vencidas 
serão corrigidas conforme decisão do STF no RE 870.947-SE. 

 

É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico dos processos é 
diverso, posto que embasado em situações fáticas divergentes. Não há, portanto, de se 
cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento dos acórdãos 
paradigmas. 

 

Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, 
não se verifica a alegada divergência. Corretas, pois, as decisões de inadmissão do 
vertente incidente, conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22 da TNU: “É possível o 
não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o 
acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

 

Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a 
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, 
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 



 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

86. 0500317-91.2019.4.05.8311 
Recorrente: Marconi José de Santana 
Advogado: João Campiello Varella Neto OAB/PE030341D   
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.  DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE 



PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA JÁ ENFRENTADO PELO STF 
NO TEMA 709. DECISÃO IMPUGNADA EM DESCONFORMIDADE COM O PRECEDENTE.  
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO. 

VOTO 

Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem, interposto 
pela parte autora contra acórdão da 1ª TR/PE que confirmou a sentença e determinou 
que a implantação do benefício de aposentadoria especial apenas ocorresse após o 
afastamento das atividades.  

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com 
paradigma consubstanciado no acórdão da 2ª Turma Recursal/PE no processo de nº 
0503936- 63.2018.4.05.8311 (anexo 36). 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de afastamento das atividades com condição para concessão do benefício 
de aposentadoria especial. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora 
indica, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado entendeu que o afastamento 
da atividade seria indispensável para a concessão do benefício de aposentadoria 
especial. No paradigma apontado, por sua vez, decidiu-se que a obrigação de se 
afastar das atividades insalubres somente seria obrigatória após a concessão do 
benefício especial. 

Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e o julgado 
apontado como paradigma, observa-se restar caracterizada a divergência de 
entendimento quanto ao direito material, o qual merece ser examinado. 

Quanto ao mérito, é certo que interpretando o art. 46 c/c o art. 57, §8º 
c/c da Lei 8.213/91, conclui-se que a aposentadoria especial será automaticamente 
cancelada caso o segurado continue no exercício de atividade ou operação que o sujeite 
aos agentes nocivos. Não há, portanto, qualquer disposição expressa no sentido de 
exigir o afastamento da atividade anteriormente à concessão do benefício de 
aposentadoria especial, mas apenas em momento posterior ao ato concessório. 
Referidos artigos assim dispõem: 



 

 

Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar 
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria 
automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. 

 Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez 
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver 
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 

 

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos 
termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou 
operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da 
relação referida no art. 58 desta Lei.              

 

 

O STF, interpretando a constitucionalidade do artigo 57, §8º acima 
citado à luz dos arts. 5º, XIII; 7º, XXXIII, e 201, § 1º, da Constituição federal, julgou o 
tema 709, com acórdão publicado em 19/08/2020, fixando as seguintes teses: 

 

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de 
aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando 
em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade 
especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.  

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e 
continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício 
será a data de entrada do requerimento, remontando a esse 
marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja 
na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, 
uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, 
cessará o benefício previdenciário em questão 

 

Conclui-se, portanto, que o STF firmou entendimento no sentido de 
proibição de continuidade de labor na hipótese de concessão do benefício de 
aposentadoria especial. Por outro lado, autorizou que o segurado solicite a 



aposentadoria e continue a exercer o labor especial até o deferimento do benefício, 
fixando a data do requerimento administrativo como sendo a data do início do 
benefício, inclusive quanto aos efeitos financeiros. 

 
Percebe-se, pois, que não há fundamento legal tampouco 

jurisprudencial para exigência de afastamento preventivo da atividade como 
pressuposto para percepção do benefício de aposentadoria especial. A legislação e o 
STF vedam tão somente a continuidade da percepção de aposentadoria especial se o 
beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa 
atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.  

Logo, observa-se que o acórdão recorrido, ao confirmar a necessidade de 
demonstração “mediante  documento  idôneo,  o  término  do  contrato  de  trabalho  
(termo  de rescisão  do  contrato  e  carteira  profissional)  ou  a  cessação  do  exercício  
de  atividade ou operação que o sujeita aos agentes nocivos (perfil profissiográfico 
previdenciário atualizado), de acordo com o § 8º, do art. 57, da Lei nº 8.213/91” (anexo 
20) para fins de percepção do benefício, diverge da legislação e do entendimento 
jurisprudencial firmado pelo STF em sede de repercussão geral. 

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do PU 
Regional para, na forma do que decidido pela Suprema Corte no julgamento do tema 
709, entender que não se faz necessário o afastamento preventivo da atividade para 
a concessão do benefício de aposentadoria especial. 

Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o retorno 
dos autos à Turma Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso 
inominado, em obediência ao que restou decidido nesse acórdão. 

 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, conhecer e 
prover o pedido de uniformização regional, anulando o acórdão proferido pela Turma 
Recursal, nos termos do voto do relator. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 



 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

87. 0505340-51.2019.4.05.8300   
Recorrente: Barbara Michelle Carvalho Barbosa  
Advogado: Defensoria Pública da União 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CASO DE CARDIOPATIA GRAVE. ANÁLISE DO 
CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA 
TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  

VOTO 



Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ªTR/PE que negara seguimento 
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
30) dispõe que o acórdão recorrido, ao concluir que a parte autora não fazia jus a 
benefício por incapacidade, embasou-se nas provas constantes dos autos e constatou 
que a patologia enfrentada pela parte autora (cardiopatia) não a impede de exercer 
atividades laborativas, sendo a pretensão recursal de modificação do julgado vedada 
pela Súmula nº 42, da TNU, posto que implicaria em reexame de matéria fático-
probatória. 

DECISÃO 

  

Não obstante as razões apresentadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

 

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com 
paradigma consubstanciado no acórdão da Turma Recursal de Sergipe, proferido no 
processo nº 0501919-63.2018.4.05.8502 (anexo 20). 

 
O ponto controverso diz respeito à possibilidade de concessão do 

benefício de auxílio-doença quando for caso de cardiopatia grave, mesmo que em 
contrariedade à conclusão do médico perito judicial. 

 
A parte recorrente aduz, por ocasião desse recurso, que em ambos os 

acórdãos, recorrido e paradigma, há coincidência entre as patologias, restando 
inconteste a incapacidade laborativa da parte autora e a necessidade de concessão de 
auxílio-doença, em conformidade com o decidido no acórdão paradigma. 

 

No caso dos autos, o acórdão recorrido (anexo 17) entendeu pela 
ausência de incapacidade laboral, inferindo que apesar de a parte autora 
ser portadora de Cardiomiopatia Hipertrófica (CID I-42.2), o estágio atual da sua 
enfermidade não demonstra qualquer impedimento para realização de atividades 
laborativas, principalmente depois de ter um cardioversor implantado (CDI). Além 
disso, segue fundamentando que a doença de base se acha sob controle e contando, 
ainda, a parte autora e recorrente com a segurança do CDI na prevenção da morte 
súbita (MSC). Do exame do julgado, conclui-se que o estado de saúde da recorrente 
não a impede de desempenhar atividade laborativa, já que a doença de base encontra-



se controlada e o fato de possuir um cardioversor implantado (CDI) previne a morte 
súbita. 

 

Já o acórdão paradigma (anexo 20), para julgar procedente o pedido de 
auxílio-doença, baseou-se na situação específica da parte demandante, afirmando que 
a atividade laborativa por ela desempenhada (motorista de transporte de passageiros) 
em cotejo com a sua idade (64 anos) poderiam oferecer risco à própria parte, bem 
como às pessoas que se utilizam do meio de transporte, razão pela qual o pleito 
autoral deveria ser julgado procedente. Isso significa dizer a decisão de procedência 
do pleito autoral não se baseou apenas na patologia em si, mas relevantemente na 
circunstância pessoal e profissional da parte autora. 

 

Dessa forma, entende-se que divergir do entendimento adotado no 
acórdão recorrido e adotar o fundamento do acórdão paradigma demandaria uma 
reanálise dos parâmetros adotados pelo perito, inviável no âmbito do presente 
incidente de uniformização regional, por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se 
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”). 

 

Ademais, os Colegiados Uniformizadores têm entendimento no sentido 
de que o exame do conjunto probatório para valoração da documentação que instruiu 
o processo se exaure no julgamento da Turma Recursal de origem, sendo vedada a sua 
reapreciação em sede de incidente de uniformização de jurisprudência. 

 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

 

É como voto. 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro 2020. 



 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

88. 0502449-21.2019.4.05.8312  
Recorrente: José Carlos Neves  
Advogado: João Campiello Varella Neto OAB/PE030341D   
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  2ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RUÍDO. TÉCNICA DE MEDIÇÃO 
PONTUAL PARA RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE COMO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. 



REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.  

 

 

 

VOTO 

 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da 2ª TR/PE que negara seguimento 
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
83) dispõe que a matéria controvertida nos autos está adstrita à forma de medição do 
agente nocivo ruído, o que implicaria a reanálise do conjunto probatório (LTCAT e PPP) 
colhido na fase de instrução processual, vedada pela Súmula nº 42, da TNU. 

 

DECISÃO 

  

Em que pese as razões mencionadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado no acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal/PE no processo de nº 
0504228-82.2017.4.05.8311 (anexo 40). 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
aceitabilidade da técnica de medição pontual quando houver exposição a ruído acima 
do limite de tolerância em período anterior a 01/01/20004, momento em que passou 
a ser necessária a utilização da técnica descrita na NHO-01 da FUNDACENTRO. 

Aduz a parte autora, por ocasião desse incidente, que o acórdão 
recorrido mostrou-se contrário à técnica de medição pontual, por concluir que citada 



técnica por si só seria suficiente a afastar qualquer conclusão de habitualidade e 
permanência. O acórdão paradigma, por sua vez e em circunstância idêntica, entendeu 
de modo diverso e reconheceu a utilização da técnica de medição pontual até antes de 
2003, quando o INSS passou a exigir o uso da NHO-01 da FUNDACENTRO e analisou a 
habitualidade e permanência através da descrição da atividade e não da técnica. 

Quanto ao mérito em si, é certo que a Turma Nacional de Uniformização, 
apreciando a referida matéria, no Tema 174, firmou entendimento, nos seguintes 
termos: 

O Tema n. 174/TNU traz a seguinte tese:  

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de 
ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das 
metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-
15, que reflitam a medição de exposição durante toda a 
jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo 
constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica 
utilizada e a respectiva norma"; (b) "Em caso de omissão ou 
dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para 
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser 
admitido como prova da especialidade, devendo ser 
apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de 
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a 
respectiva norma". (EDCL no PEDILEF 0505614-
83.2017.4.05.8300, data de julgamento: 21/3/2019). 

Todavia, inexiste, no caso em exame, similitude fático-jurídica entre os 
processos.  

Com efeito, no acórdão paradigma, adotou-se o entendimento de que 
a medição pontual do ruído seria técnica adequada, por entender que o PPP é anterior 
à entrada em vigor do Decreto 4.882/2003, a partir do qual passou a ser exigida a 
observância da metodologia e procedimentos definidos na NHO-1 da FUNDACENTRO. 
A seguir, citem-se trechos dos julgados (anexo 40): 

 

(...) 

Apesar de o documento descrever, como técnica utilizada, a 
medição pontual do ruído, não é possível concluir, tão somente 
a partir desse elemento informativo, que a aferição do agente 
não foi feita por meio da técnica adequada. Frise-se, inclusive, 
que o período a que se refere o PPP é anterior à entrada em vigor 
do Decreto 4.882/2003, a partir do qual passou a ser exigida a 



observância da metodologia e procedimentos definidos na NHO-
1 da FUNDACENTRO (Precedente: 0504514-93.2017.4.05.8300). 

 

Já no caso dos presentes autos, a Turma Recursal verificou a 
impossibilidade de reconhecimento da habitualidade e permanência na hipótese de 
medição pontual, utilizando-se como fundamento o advento da Lei nº 9.032/95, que 
exige a presença de tais requisitos para reconhecimento da atividade como especial, 
não sendo suprida tal exigência pela medição instantânea. Além disso, o acórdão 
recorrido inferiu que chegou a tal conclusão com base na prova dos autos. É o que se 
extrai do julgado com transcrição abaixo (anexo 38):  

 

(...) 

Todavia, em relação ao período de 03/06/1989 a 22/03/1996, o 
PPP informa que a medição foi pontual (anexo 13). Como a 
submissão ao agente nocivo deve ser habitual e permanente, 
não ocasional nem intermitente a partir da Lei nº 9.032/1995, a 
medição instantânea não atende à exigência legal, 
especialmente em tal situação. Não se trata de retirar a 
presunção de veracidade do documento com base em meras 
conjecturas, mas sim de entender ausente o requisito legal com 
base na prova dos autos, que não atende à exigência da 
constância. Já julgamos dessa forma em casos semelhantes: 
processos 0501419-87.2015.4.05.8312 e 0501137- 
15.2016.4.05.8312. 

É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico dos processos é 
diverso, posto que embasado em situações fáticas divergentes. Não há, portanto, de se 
cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento dos acórdãos 
paradigmas. 

 

Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, 
não se verifica a alegada divergência. Corretas, pois, as decisões de inadmissão do 
vertente incidente, conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22 da TNU: “É possível o 
não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o 
acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

 



Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a 
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, 
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

89. 0515458-74.2019.4.05.8013  
Recorrente: Maria Lucia dos Santos   
Advogado: André Victor Vanderlei de Oliveira  OAB/AL007311  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO DE PATOLOGIA RARA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE 
COM O ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. 
AGRAVO DESPROVIDO. 

 

 

 

 

VOTO 

 

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª 
Região que negou provimento a agravo de decisão da TR/AL que negara seguimento a 
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
75) dispõe que o acórdão recorrido, ao fundamentar que o laudo pericial foi realizado 
com base em todos os atestados apresentados, e que não se trata de caso especialíssimo 
ou doença rara, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela  TNU, 
quando do julgamento do processo nº 5012602.17-2014.4.04.7204. 

DECISÃO 

  



Não obstante as razões apresentadas no recurso, entende-se que o 
presente agravo interno não merece ser provido. 

 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado no acórdão proferido pela TR/SE no processo de nº 0506428-
77.2017.4.05.8500 (anexo 36). É de se destacar que os demais processos da TR/SE, 
juntados nos anexos 34 e 35, não servem como paradigma, uma vez que não foram 
confrontados com o caso concreto. 

 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de realização de perícia por médico especialista quando se tratar de 
doença psiquiátrica. 

Quanto ao mérito em si, observa-se que o principal fundamento para a 
improcedência do pedido autoral se baseou na conclusão da perícia médica, que indicou 
estar a parte autora plenamente capaz, não sendo identificada qualquer 
patologia/deficiência que produzisse incapacidade laboral para o trabalhado declarado. 
A decisão pontuou, ainda, que o expert analisou e levou em consideração toda a 
documentação médica particular anexada aos autos, e ainda assim, chegou a conclusão 
diversa, não estando vinculado aos atestados emitidos por outros profissionais. 

Especificamente no tocante à necessidade de médico especialista, o 
acórdão recorrido enfatizou que o perito é de confiança do Juízo, e concluiu que a 
doença da parte autora não é rara, e, portanto, dispensa a apreciação por médico 
especialista.  

A matéria objeto de controvérsia já foi analisada pela TNU, quando do 
julgamento do processo nº 5012602.17-2014.4.04.7204, ficando assim decidido: 

“AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O 
AUTOR ALEGA SER MOTORISTA DE CAMINHÃO E TER 
PROBLEMAS CARDÍACOS. O LAUDO PERICIAL RELATA A 
EXISTÊNCIA DA DOENÇA CARDÍACA, COM OCORRÊNCIA DE 



INFARTO, MAS NEGA, COM BASE NO TESTE DE ESTEIRA, 
EXISTÊNCIA DE ÁREA ISQUÊMICA NO CORAÇÃO, BEM COMO, 
AFIRMA QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL, 
ESTANDO A DOENÇA ESTABILIZADA. ENTÃO, A SENTENÇA JULGA 
O PEDIDO IMPROCEDENTE, SENDO MANTIDA PELA PRIMEIRA 
TURMA RECURSALDE SANTA CATARINA. O PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO ALEGA DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DA QUINTA TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, PORQUE NÃO 
HOUVE PERÍCIA POR CARDIOLOGISTA, OU SEJA, POR MÉDICO 
ESPECIALISTA. QUESTÃO DE ORDEM 13. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. (...) Com efeito, como se 
vê, a jurisprudência atual da Turma Nacional de Uniformização 
dos juizados especiais federais estabelece como critério, para 
saber se é o caso de nomeação de perito especialista, a 
existência de "casos especialíssimos e de maior complexidade" 
e "doença rara". Isso se dá por dois motivos principais. O 
primeiro, é que qualquer médico, por força do Ato Médico, 
conhece o mínimo necessário para atuar em qualquer área, 
sem a necessidade de especialização. O segundo, por razões de 
ordem prática. Não é fácil obter médicos especialistas, para 
todas as seções judiciárias do Brasil. Quanto mais para o 
interior pior. No caso concreto, o laudo pericial foi detalhado e 
baseado em exames apresentados, que um médico com 
qualquer especialização ou generalista é capaz de interpretar. 
Como não se está diante de um caso complexo ou 
especialíssimo, nem diante de doenças raras, podendo 
qualquer pessoa formada em Medicina opinar sobre a 
existência de incapacidade, tem-se que o pedido de 
uniformização não deva sequer ser conhecido, nos termos da 
Questão de Ordem 13 da Turma Nacional de Uniformização. É 
como voto. (PEDILEF 50126021720144047204, JUIZ FEDERAL 
LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, TNU, DOU 05/04/2017 
PÁG. 153/224.) 

 

Nota-se que o acórdão impugnado, ao inferir que a patologia 
enfrentada pela parte autora prescinde da análise de médico especialista por não se 
tratar de doença rara, adotou o mesmo parâmetro de julgamento da TNU, estando, 
portanto, em consonância com entendimento adotado por aquela Turma Nacional.  



Na hipótese, incide a Questão de Ordem nº 13 da TNU, que assim 
dispõe: “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”. (Aprovada na 2ª Sessão Ordinária da Turma 
Nacional de Uniformização, do dia 14.03.2005). 

Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a 
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, 
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”). 

 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 



Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

90. 0500646-81.2020.4.05.8404  
Recorrente:  Alderi Gomes de Freitas  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro    
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

 

PROCESSO 0500646-81.2020.4.05.8404 

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 
REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

  

  

  

VOTO 

  

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que 
negou provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara 
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão 
ora agravada (anexo 26) argumenta que o pedido de uniformização interposto 
vai de encontro ao entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão 
geral quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial, bem como discute matéria de 



direito processual, incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos 
da Súmula nº 43 da TNU. 

  

  

  

DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e 
da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 17, f. 08-12. 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre 
Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em 
conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação 
judicial voltada à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária 
sobre os valores percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e 
demais verbas de natureza indenizatória, assim como à correspondente 
repetição do indébito dos valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 

De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao 
agravo (anexo 26) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de 
uniformização com entendimento do STF firmado na sistemática da 
repercussão geral, bem como na natureza processual da matéria aduzida, o 
que  seria incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos da 
Súmula nº 43 da TNU. 

Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a 
matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é 



suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, é certo que 
apenas questões relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa 
Turma Regional de Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada 
dizer quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o 
que entra na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se 
que a necessidade ou não de requerimento administrativo, como ponto da 
controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente 
processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente 
de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

  

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar  
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

91. 0500408-65.2020.4.05.8403  
Recorrente:  Francisco Renilson Bernardino Pereira 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro    
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outro 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 

 
PROCESSO 0500408-65.2020.4.05.8403 

  



  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 
REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

  

  

  

  

  

VOTO 

  

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou 
provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara seguimento a 
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
28) argumenta que o pedido de uniformização interposto vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral quanto à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefício 
tributário na via judicial, bem como discute matéria de direito processual, incabível 
em sede de incidente de uniformização, nos termos da Súmula nº 43 da TNU. 

  

  

  

DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e da 3ª 
TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 21, f. 08-12. 



Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de uniformização 
de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 
questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”, 
sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à necessidade de 
prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação judicial voltada à 
declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre os valores 
percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e demais verbas de 
natureza indenizatória, assim como à correspondente repetição do indébito dos 
valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 

De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao agravo 
(anexo 28) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de uniformização com 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral, bem como na 
natureza processual da matéria aduzida, o que  seria incabível em sede de incidente 
de uniformização, nos termos da Súmula nº 43 da TNU. 

É certo que embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte 
autora, a matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que 
é suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, apenas questões 
relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma Regional de 
Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de cada 
um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada dizer 
quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o que entra 
na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se que a necessidade 
ou não de requerimento administrativo, como ponto da controvérsia, nada tem a ver 
com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente processual, 
incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, firmou-se o 
entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 



Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

  

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO 
AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

92. 0500884-06.2020.4.05.8403  
Recorrente:  Ana Lucia Oliveira da Silva  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro    
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outro 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

 

  

PROCESSO 0500884-06.2020.4.05.8403 

  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 
REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

  

  

VOTO 

  

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que 
negou provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara 
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão 
ora agravada (anexo 31) argumenta que o pedido de uniformização interposto 
vai de encontro ao entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão 
geral quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial, bem como discute matéria de 
direito processual, incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos 
da Súmula nº 43 da TNU. 

   



  

DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e 
da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 25, f. 14-19. 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre 
Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em 
conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação 
judicial voltada à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária 
sobre os valores percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e 
demais verbas de natureza indenizatória, assim como à correspondente 
repetição do indébito dos valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 

De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao 
agravo (anexo 31) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de 
uniformização com entendimento do STF firmado na sistemática da 
repercussão geral, bem como na natureza processual da matéria aduzida, o 
que  seria incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos da 
Súmula nº 43 da TNU, devendo, portanto, ser mantida. 

Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a 
matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é 
suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, é certo que 
apenas questões relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa 
Turma Regional de Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 



cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada 
dizer quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o 
que entra na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se 
que a necessidade ou não de requerimento administrativo, como ponto da 
controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente 
processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente 
de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

93. 0501494-77.2020.4.05.8401  
Recorrente:  Márcia Abreu Santiago Soares 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580   
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 

 
PROCESSO 0501494-77.2020.4.05.8401 

  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 
REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

  

VOTO 

  



Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou 
provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara seguimento a 
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
20) argumenta que o pedido de uniformização interposto vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral quanto à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefício 
tributário na via judicial, bem como discute matéria de direito processual, incabível 
em sede de incidente de uniformização, nos termos da Súmula nº 43 da TNU. 

  

  

  

DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e da 3ª 
TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 14, f. 14-19. 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de uniformização 
de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 
questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”, 
sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à necessidade de 
prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação judicial voltada à 
declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre os valores 
percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e demais verbas de 
natureza indenizatória, assim como à correspondente repetição do indébito dos 
valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 

De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao agravo 
(anexo 20) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de uniformização com 



entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral, bem como na 
natureza processual da matéria aduzida, o que  seria incabível em sede de incidente 
de uniformização, nos termos da Súmula nº 43 da TNU. 

É certo que embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte 
autora, a matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que 
é suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, apenas questões 
relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma Regional de 
Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de cada 
um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada dizer 
quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o que entra 
na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se que a necessidade 
ou não de requerimento administrativo, como ponto da controvérsia, nada tem a ver 
com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente processual, 
incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, firmou-se o 
entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO 
AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

94. 0510704-89.2019.4.05.8401  
Recorrente: Rita de Cássia Lima da Silva   
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580   
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

 

  

 0510704-89.2019.4.05.8401 

  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 



REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

  

  

VOTO 

  

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que 
negou provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara 
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão 
ora agravada (anexo 23) argumenta que o pedido de uniformização interposto 
vai de encontro ao entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão 
geral quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial, bem como discute matéria de 
direito processual, incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos 
da Súmula nº 43 da TNU. 

  

  

  

DECISÃO 

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e 
da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 17, f. 14-19 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre 
Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em 
conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação 
judicial voltada à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária 
sobre os valores percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e 



demais verbas de natureza indenizatória, assim como à correspondente 
repetição do indébito dos valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 

De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao 
agravo (anexo 23) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de 
uniformização com entendimento do STF firmado na sistemática da 
repercussão geral, bem como na natureza processual da matéria aduzida, o 
que  seria incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos da 
Súmula nº 43 da TNU. 

Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a 
matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que é 
suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, é certo que 
apenas questões relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa 
Turma Regional de Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada 
dizer quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o 
que entra na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se 
que a necessidade ou não de requerimento administrativo, como ponto da 
controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente 
processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente 
de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

  

  

  



  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 



95. 0500474-51.2020.4.05.8401  
Recorrente: Maria Veralúcia de Melo 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580   
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

 

  

PROCESSO 0500474-51.2020.4.05.8401 

  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 
REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

  

  

  

VOTO 

  

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que 
negou provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara 
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão 
ora agravada (anexo 21) argumenta que o pedido de uniformização interposto 
vai de encontro ao entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão 
geral quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial, bem como discute matéria de 
direito processual, incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos 
da Súmula nº 43 da TNU. 

  

  

  



DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e 
da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 14, f. 14-19. 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre 
Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em 
conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação 
judicial voltada à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária 
sobre os valores percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e 
demais verbas de natureza indenizatória, assim como à correspondente 
repetição do indébito dos valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 

De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao 
agravo (anexo 21) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de 
uniformização com entendimento do STF firmado na sistemática da 
repercussão geral, bem como na natureza processual da matéria aduzida, o 
que  seria incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos da 
Súmula nº 43 da TNU. 

É certo que embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte 
autora, a matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o 
que é suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, apenas 
questões relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma 
Regional de Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada 
dizer quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o 



que entra na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se 
que a necessidade ou não de requerimento administrativo, como ponto da 
controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente 
processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente 
de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

  

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

   
  

 
 Visualizado/Impresso em 25 de Maio de 2022 as 16:15:32 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 



TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

96. 0500687-57.2020.4.05.8401  
Recorrente: Francisco Arnaldo Felix do Nascimento  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580   
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 

 

 

 

  

PROCESSO 0500687-57.2020.4.05.8401 

  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 
REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

   

VOTO 

  



Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que 
negou provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara 
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão 
ora agravada (anexo 20) argumenta que o pedido de uniformização interposto 
vai de encontro ao entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão 
geral quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial, bem como discute matéria de 
direito processual, incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos 
da Súmula nº 43 da TNU. 

  

  

  

DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e 
da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 14, f. 14-19. 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre 
Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em 
conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação 
judicial voltada à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária 
sobre os valores percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e 
demais verbas de natureza indenizatória, assim como à correspondente 
repetição do indébito dos valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 



De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao 
agravo (anexo 20) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de 
uniformização com entendimento do STF firmado na sistemática da 
repercussão geral, bem como na natureza processual da matéria aduzida, o 
que  seria incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos da 
Súmula nº 43 da TNU. 

É certo que embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte 
autora, a matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o 
que é suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, apenas 
questões relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma 
Regional de Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada 
dizer quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o 
que entra na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se 
que a necessidade ou não de requerimento administrativo, como ponto da 
controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente 
processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente 
de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

  

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  



  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

97. 0509946-13.2019.4.05.8401  
Recorrente: Maria Zuila da Silva Araujo  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro  



Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 

 
PROCESSO 0509946-13.2019.4.05.8401 

  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 
REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

   

  

  

VOTO 

  

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou 
provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara seguimento a 
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo 
34) argumenta que o pedido de uniformização interposto vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral quanto à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefício 
tributário na via judicial, bem como discute matéria de direito processual, incabível 
em sede de incidente de uniformização, nos termos da Súmula nº 43 da TNU. 

  

  

  

DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 



O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e da 3ª 
TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 28, f. 14-19. 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de uniformização 
de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 
questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”, 
sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à necessidade de 
prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação judicial voltada à 
declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre os valores 
percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e demais verbas de 
natureza indenizatória, assim como à correspondente repetição do indébito dos 
valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 

De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao agravo 
(anexo 34) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de uniformização com 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral, bem como na 
natureza processual da matéria aduzida, o que  seria incabível em sede de incidente 
de uniformização, nos termos da Súmula nº 43 da TNU. 

É certo que embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte 
autora, a matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o que 
é suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, apenas questões 
relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma Regional de 
Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de cada 
um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada dizer 
quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o que entra 
na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se que a necessidade 
ou não de requerimento administrativo, como ponto da controvérsia, nada tem a ver 
com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente processual, 
incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, firmou-se o 



entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

  

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO 
AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

98. 0510134-06.2019.4.05.8401  
Recorrente:  Valdete Pinheiro da Silva Pereira  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro  
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 

 

PROCESSO 0510134-06.2019.4.05.8401 

  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE PRÉVIO 
REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

    

VOTO 

  



Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que 
negou provimento a agravo interposto contra decisão da TR/RN que negara 
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão 
ora agravada (anexo 28) argumenta que o pedido de uniformização interposto 
vai de encontro ao entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão 
geral quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial, bem como discute matéria de 
direito processual, incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos 
da Súmula nº 43 da TNU. 

  

  

  

DECISÃO 

  

O presente agravo interno não merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas 
consubstanciados nos processos da 2ª TR/PE (0518447-36.2017.4.05.8300) e 
da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), constantes do anexo 22, f. 14-19. 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre 
Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em 
conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à 
necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação 
judicial voltada à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária 
sobre os valores percebidos a título de terço constitucional de férias gozadas e 
demais verbas de natureza indenizatória, assim como à correspondente 
repetição do indébito dos valores já recolhidos. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica que o 
acórdão recorrido reformou a sentença de procedência, em razão da ausência de 
requerimento administrativo. Nos paradigmas apontados, por sua vez, e em 
circunstâncias idênticas, assentou-se a desnecessidade de prévio requerimento 
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. 



De início, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao 
agravo (anexo 28) fundamenta-se em aduzida divergência do pedido de 
uniformização com entendimento do STF firmado na sistemática da 
repercussão geral, bem como na natureza processual da matéria aduzida, o 
que  seria incabível em sede de incidente de uniformização, nos termos da 
Súmula nº 43 da TNU. 

É certo que embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte 
autora, a matéria objeto do mesmo é de natureza eminentemente processual, o 
que é suficiente para impedir a admissão do recurso.  De toda sorte, apenas 
questões relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma 
Regional de Uniformização. 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada 
dizer quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o 
que entra na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se 
que a necessidade ou não de requerimento administrativo, como ponto da 
controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida postulado na demanda. 

Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente 
processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente 
de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016). 

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno. 

  

  

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  



  

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 
 

99. 0511303-74.2018.4.05.8300 
Recorrente:  Anna Carolina Rodrigues da Silva e outros  
Advogado: Rodrigo Salman Asfora - OAB/PE023698  e outro  
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal - CEF e outros 
Adv/Proc: Procuradoria e outros    
Origem:   1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto 
 



PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. "TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA” A 
SER COBRADA A PARTIR DO PRAZO DE CONCLUSÃO PREVISTO NO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO. TEMA JÁ ENFRENTADO PELA TRU 5ª REGIÃO. DECISÃO 
IMPUGNADA EM DESCONFORMIDADE COM O PRECEDENTE.  PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO. 

 

VOTO 

 

Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem, interposto 
pelos autores ANNA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA e ERALDO BEZERRA FLORO 
JUNIOR em face de acórdão da 1ª TR/PE que confirmou a sentença no tocante à 
fixação de termo final da entrega da obra utilizando como parâmetro o prazo indicado 
no contrato de promessa de compra e venda firmado com a construtora. 

 

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com 
paradigma consubstanciado no acórdão da 3ª Turma Recursal de Pernambuco nos autos 
do processo nº 0513590- 78.2016.4.05.8300 (anexo 104). 

 

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador”. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito a 
perquirir  se deve ser utilizado o contrato de promessa de compra e venda, firmado 
pelo mutuário e a construtora, ou o contrato de financiamento habitacional, firmado 
entre o mutuário e a CEF, para efeito de delimitação do prazo de entrega do imóvel e 
consequente cobrança da taxa de evolução de obra nos casos em que há contrato de 
promessa de compra e venda seguido de contrato de financiamento habitacional. 

 

Nas razões do incidente de uniformização regional, os autores acima 
indicados inferem, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado reconheceu que 
o termo final da entrega da obra deve ter por base o prazo indicado no contrato de 



promessa de compra e venda firmado com a construtora, afastando o prazo previsto 
no contrato de financiamento. No paradigma apontado, por sua vez, e em 
circunstância idêntica, decidiu-se que o prazo correto a ser utilizado é aquele previsto 
no contrato de financiamento, pois é nele que está prevista a obrigação de pagamento 
da taxa de evolução de obra. 

Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e o julgado 
apontado como paradigma, observa-se restar caracterizada a divergência de 
entendimento quanto ao direito material, o qual merece ser examinado. 

Quanto ao mérito em si, observa-se que o tema objeto do presente 
Pedido de Uniformização Regional já foi enfrentado por esta TRU em processo de nº 
0513798-96.2015.4.05.8300, julgado em sessão realizada em 13/03/2017, nos 
seguintes termos: 

 

 
EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. CIVIL. 
CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
HABITACIONAL. "TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA". PRAZO DE 
CONCLUSÃO DA OBRA PREVISTO NO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA FIRMADO EM DATA ANTERIOR COM CONSTRUTORA. 
INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. NOVO CONTRATO COM OBJETO E 
OBRIGAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA 
CLÁUSULA QUE PREVÊ NOVO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

Trata-se de Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência Regional interposto pela parte autora em face 
do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Pernambuco, 
que manteve a sentença e julgou improcedente o pedido inicial 
de dano material, consistente na repetição em dobro de 14 
parcelas, referentes ao período de 04/05/2014 e 04/06/2015, 
pagas a título de “taxa de evolução da obra”. 

O artigo 14, caput, e seus §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.259/01, dispõe:  

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei. 



§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma 
Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em 
conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. 

§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas 
de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula 
ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de 
Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal.   

Alega, em síntese, a parte recorrente que o acórdão recorrido é 
diametralmente oposto ao acórdão proferido pela 3ª Turma 
Recursal dos Juizados Especiais de Pernambuco (Processo n.º 
0512952-79.2015.4.05.8300), que reconheceu que: “A tese de 
que o prazo de entrega do imóvel deve ser contado a partir do 
contrato de financiamento não merece guarida, porquanto 
impossível um contrato com substância e partes diversas alterar 
contrato anterior. Acatar tal tese implicaria reconhecer uma 
novação contratual, o que não é cabível neste caso.”   

O acórdão impugnado, por sua vez, considerou não ter havido 
ilegalidade na cobrança da “taxa de evolução de obra”, pois 
observado o prazo previsto no contrato de financiamento para 
término da construção, ratificando os fundamentos do juízo de 
origem: 

“Dito isso, vejo que no caso dos autos o contrato firmado tinha 
previsão de construção do imóvel em 20 meses (cláusula C6-1, 
doc. 25, fl. 3).  

Assim, a obrigação assumida pelo demandante foi de efetuar o 
pagamento dos encargos da dívida (sejam juros, atualização ou 
a taxa de evolução da obra), além do seguro FGHAB, durante o 
prazo de construção.  

No caso concreto, tendo o contrato de financiamento sido 
firmado em 04/2014 e o prazo de construção de 20 meses, o 
compromisso dos demandantes para pagar a taxa de evolução 
de obra estendeu-se até 12/2015. O documento 26, fl. 5 indica 
que a amortização do saldo devedor ocorreu a partir de 
04/07/2015, dentro do prazo em que ainda vigorava o prazo de 



construção (a conclusão anterior da obra não afasta a obrigação 
assumida), portanto não vejo ilegalidade na referida cobrança.” 

Do cotejo analítico dos acórdãos, observa-se haver divergência 
em relação a mesma situação fática, qual seja, contrato de 
financiamento de habitacional precedido por contrato de 
promessa de compra e venda de imóvel firmado pelo mutuário 
e construtora. Em caso tal, há de se perquirir qual deve ser o 
instrumento contratual a ser considerado para verificar o prazo 
final para conclusão da obra, a ser observado para efeito de 
cobrança da taxa de evolução de obra em contratos de 
financiamento habitacional firmados com a CEF. 

Para o acórdão impugnado, deve ser observado o contrato de 
financiamento firmado entre o mutuário e a CEF. Para o acórdão 
paradigma, deve ser considerado o contrato de promessa de 
compra e venda firmado pelo Recorrente e construtora. 

Sobre a intitulada “taxa de evolução de obra”, está previsto no 
contrato de financiamento habitacional e equivale às prestações 
que são pagas à construtora do imóvel pela CEF, mediante a 
condição de execução das obras, segundo o prazo e o 
cronograma respectivo, sendo que tais valores provêm de 
recursos próprios cobrados antecipadamente ou dos depósitos 
fundiários. Se a obra está em andamento, com observância do 
cronograma e do prazo estipulados no contrato, não há 
nenhuma iliceidade quanto à cobrança do encargo, conforme 
pacífica jurisprudência. 

Por outro lado, pode-se detectar excessiva onerosidade da 
cobrança mensal (encargos da fase da obra) se esta ultrapassa o 
prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, visto que, 
nesta hipótese específica, o mutuário seria onerado com 
encargo para o qual não deu causa, ao passo que a instituição de 
crédito tem o dever de fiscalizar a execução da obra e exigir o 
cumprimento do cronograma. 

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais, revela-se 
legítima a cobrança da chamada "taxa de obra" durante a fase 
de construção do imóvel, mas, uma vez expirado o prazo, ainda 
que se encontre inacabada a obra, inicia-se a fase de 



amortização, na qual não é devido o encargo, inclusive por força 
de previsão contratual. 

Vale dizer, se há atraso injustificável da obra, sem culpa do 
comprador-mutuário, mas, sim, da construtora e/ou 
incorporadora, bem como do agente financeiro que deixou de 
exigir o cumprimento do cronograma, o encargo se torna 
inexigível, mas somente a partir do termo para o qual era 
previsto o final da obra e a entrega do imóvel. 

Portanto, a relação jurídica em que se baseia a presente 
demanda consubstancia-se na existência de 2(dois) contratos, 
um celebrado entre o autor e ambos os réus Recorridos, 
relativamente à compra e venda de terreno e financiamento da 
unidade habitacional a ser construída e, lado outro, o firmado 
entre aquele e a construtora, mediante a cessão realizada, 
consistente na promessa de compra e venda do imóvel 
residencial. 

Uma vez que o financiamento foi contratado antes de construído 
o imóvel, restou previsto no instrumento do contrato de 
financiamento a cobrança de taxa relativa à evolução da obra, a 
ser levantada pela construtora mediante as condições de 
desenvolvimento da construção ali descritas. 

A taxa impugnada é objeto do contrato firmado pelo Recorrente, 
CEF e construtora (vide anexo 19/20), de modo que o prazo nela 
previsto para construção da obra deve ser considerado para 
efeito da cobrança da taxa de evolução de obra. 

Não há como considerar o prazo contratual previsto no 
contrato de promessa de compra e venda firmado 
anteriormente pelo Recorrente e construtora (anexo 18), tal 
como decidido no acórdão paradigma, simplesmente porque 
tal taxa não havia sido prevista naquele instrumento, somente 
vindo a ser exigível a partir do financiamento do imóvel junto 
ao agente financeiro (no caso a CEF). Neste momento, a parte 
Recorrente anuiu com a cobrança da aludida taxa e teve pleno 
conhecimento da ampliação do prazo para construção da obra, 
de modo a concordar com a alteração daquela data. Desse 
modo, não vejo qualquer abusividade na cláusula do contrato 



de financiamento firmado com a CEF que prevê novo prazo de 
conclusão da obra. 

Tenho que, ao contrário do quanto consignado no acórdão 
paradigma, não há de se falar em hipótese de abusiva novação 
contratual na hipótese dos autos, em relação ao contrato de 
financiamento que estabele novo prazo para conclusão da obra, 
posto que firmado novo negócio jurídico entre o Recorrente e 
parte não presente na primeira relação jurídica contratual (qual 
seja, a Caixa Econômica Federal); além do mais, os objetos são 
diversos.  

Em relação à ampliação do prazo contratual, o mutuário anuiu 
expressamente, por ocasião da celebração do contrato de 
financiamento, não havendo qualquer vício ou abusividade na 
cláusula do financiamento que prevê novo prazo de conclusão 
da obra, de modo a prevalecer este último, tendo em vista o 
princípio da força obrigatória dos contratos. 

Sobre o tema, importante transcrever relevante precedente do 
e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região (destaques acrescidos): 

 
"CIVIL. RESPONSABILIDADE. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE 
IMÓVEL. DEMORA NA ENTREGA. 
1. Na hipótese, os apelantes adquiriram, em março de 2011, um 
apartamento da primeira recorrida com valor contratado de 
R$153.884,00, dos quais R$124.160,00 seriam quitados por meio 
de financiamento bancário. Em 06/08/2012, firmaram contrato 
com a Caixa Econômica Federal no qual foi consignado o valor de 
aquisição da unidade habitacional de R$165.500,00, 
correspondente ao valor da garantia fiduciária, a ser 
integralizado da seguinte forma: R$35.015,21, com recursos 
próprios dos compradores/fiduciantes, e R$130.484,88, por 
financiamento concedido pela CEF, sendo este último 
considerado o valor da dívida contratada. 
2. Embora, no primeiro contrato, houvesse a previsão de entrega 
do imóvel para março de 2012, consta expressamente na mesma 
cláusula quinta da avença a ressalva de que tal data "é estimativa 
e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do 
contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal", 
prevalecendo, "como data da entrega das chaves, dezessete 



meses após a assinatura do referido contrato junto ao agente 
financeiro". 
3. Considerando que a maior parte dos recursos utilizados na 
construção civil é oriunda dos financiamentos, é razoável 
vincular a data da entrega dos empreendimentos à assinatura do 
contrato com o agente financeiro. Abusiva, entretanto, é a 
previsão de que, "independentemente dos prazos acima 
previstos, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 
180 (cento e oitenta) dias" e, ainda, que, "na superveniência de 
caso fortuito ou força maior [...] esta tolerância ficará 
prorrogada por tempo indeterminado". Prorrogação 
inadmissível, pois, na estipulação do prazo inicial da entrega da 
obra, a construtora já deveria considerar os atrasos no 
cronograma, inclusive os decorrentes de eventos climáticos 
sazonais. 
4. De todo modo, no caso em discussão, não restou 
suficientemente demonstrado que as causas do atraso nas obras 
do empreendimento questionado tenham sido, como alegado 
pela construtora, a "ocorrência de chuvas em volume muito 
superior às médias de anos anteriores" e a "escassez crônica de 
material e de mão-de-obra especializada". 
5. Diante disso, considerando que o contrato de financiamento 
foi firmado no dia 06/08/2012, a construtora teria até o dia 
06/01/2014 (dezessete meses depois da assinatura do 
instrumento) para entregar o apartamento vendido aos 
apelantes. Não o tendo feito, configurada, pois, a mora, é de 
responsabilidade da empresa, desde o dia 07/01/2014, os 
aluguéis porventura pagos pelos apelantes, e ainda os 
vincendos, até a efetiva entrega do imóvel. 
6. Em relação aos chamados "juros da fase de obra", cobrados 
pela CEF durante a construção até o recebimento das chaves, 
quando se inicia a fase de amortização do saldo devedor, tal 
questão vem sendo reiteradamente enfrentada por este 
Tribunal, no sentido de se suspender a chamada "taxa de obra" 
enquanto perdurar o atraso na entrega do empreendimento. 
7. De fato, em havendo atraso na construção do 
empreendimento, não se pode penalizar o consumidor com a 
cobrança da "taxa de obra", considerando que não foi ele quem 
deu causa ao atraso. Tanto a CEF, na condição de agente 
financeiro, como a construtora, devem se responsabilizar 
solidariamente por tais encargos quando ultrapassado o prazo 



para o término da fase de construção da obra, sem a efetiva 
entrega desta ao consumidor. Ora, ainda que a Caixa não tenha 
responsabilidade de executar a construção do imóvel, de acordo 
com o contrato de financiamento celebrado, a liberação dos 
recursos está condicionada "ao andamento da obra, no 
percentual atestado no Relatório de Acompanhamento do 
Empreendimento - RAE, conforme o cronograma físico-
financeiro aprovado pela CEF" (cláusula terceira, letra c), ficando 
ainda estipulado que "o acompanhamento da execução da obra, 
para fins de liberação de parcelas será efetuado pela Engenharia 
da CEF" (cláusula terceira, parágrafo terceiro). Resta, pois, 
patente a responsabilidade da Caixa, tendo em vista que 
transferiu os valores, mas o imóvel não foi entregue. Assim, no 
caso dos autos, devem ser compensados nas futuras prestações 
do financiamento os valores referentes a tais juros pagos pelos 
apelantes após 07/01/2014. 
8. Em relação aos danos morais, são devidos ante a expectativa 
não realizada da moradia própria. Considerando o valor do 
financiamento acordado (cento e trinta mil reais) e a capacidade 
econômica dos réus, fixa-se o quantum da reparação em oito mil 
reais. 
9.[...]". 
10.[...]Apelação Civel - AC/RN. 08001039520124058400. 
Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcant. Data do 
Julgamento: 11/06/2014. 

Assim, tenho que o prazo de conclusão a prevalecer, 
especialmente para efeito de exigibilidade da "taxa de 
evolução da obra", é o previsto no contrato de financiamento 
firmado pela autora, CEF e construtora/incorporadora. 

Desse modo, voto para conhecer o incidente e negar provimento 
ao recurso do autor, mantendo o acórdão recorrido, por estar 
em conformidade com a tese acima fixada. 

É como voto. 

(0513798-96.2015.4.05.8300, Rel. Juiz Federal Paulo Roberto 
Parca de Pinho. Julgamento em Sessão Ordinária em 
13/03/2017. Decisão por unanimidade). 



Nota-se, portanto, que o precedente acima citado e proveniente desta 
TRU indica que o prazo final de conclusão de obra estabelecido no contrato de 
financiamento firmado pelos autores, pela CEF e pela construtora/incorporadora é 
que deve servir de parâmetro para efeito de exigibilidade da "taxa de evolução da 
obra". 

Em sendo assim, o acórdão impugnado, ao inferir que o termo final da 
entrega da obra deve ter por base o prazo indicado no contrato de promessa de 
compra e venda firmado com a construtora, afastando o prazo previsto no contrato 
de financiamento, diverge do entendimento jurisprudencial adotado por esta Turma 
Regional ao considerar a simples exposição a agentes biológicos como circunstância 
autorizadora para reconhecimento da atividade especial. 

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA 
CONHECER O PU REGIONAL. Quanto ao mérito, DOU PROVIMENTO ao pedido de 
uniformização regional, para, na forma do que decidido por este órgão julgador, 
entender que o prazo final de conclusão de obra estabelecido no contrato de 
financiamento firmado pelos autores, pela CEF e pela construtora/incorporadora nos 
contratos é que deve servir de parâmetro para efeito de exigibilidade da "taxa de 
evolução da obra". 

Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o retorno 
dos autos à Turma Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso 
inominado, em obediência à tese jurídica firmada por esta Turma Regional de 
Uniformização. 

É como voto. 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, dar 
provimento ao agravo interno e conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização 
regional, nos termos do voto do relator. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

 

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO 



Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE 
 

100. 0526276-85.2019.4.05.8013  
Recorrente:  Eliane Maria Ferreira da Silva Tenório  
Advogado: Celso Pereira de Araujo  - OAB/AL011028   
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. 
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MARCO INICIAL. PARCELAS 
ANTERIORES AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAS. PRECEDENTE DA TNU. 
DEVOLUÇÃO À TURMA DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO. INCIDENTE REGIONAL DE 
UNIFORMAÇÃO PROVIDO. 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência admitido tanto 



pela Turma Recursal de Alagoas quanto pela Presidência da Turma Regional de 
Uniformização de Jurisprudência sob o fundamento de demonstração do dissídio 
jurisprudencial entre a turma de origem e a Turma recursal de Sergipe quanto à 
aplicação do direito material pertinente.  

2. O acórdão combatido foi proferido pela TR/AL que entendeu cabível a repetição de 
indébito tributário decorrente da isenção de imposto de renda sobre proventos de 
aposentadoria a portador de moléstia grave apenas a partir do requerimento 
administrativo, ainda que o diagnóstico e a inatividade tenham ocorrido em momento 
anterior.  

3. Em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, sustenta a parte 
autora a divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado pela TR/SE, 
para a qual a devolução da exação em comento remontaria ao diagnóstico da doença 
confirmada em laudo pericial, a teor da jurisprudência firmada pelo c. STJ. O IUR foi 
admitido, diante da verificação da similitude fática e jurídica entre os julgados, 
apontando para teses jurídicas distintas. 

4. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

5. Inobstante a demonstração da similitude fática e jurídica entre o acórdão impugnado 
e aquele paradigmático, cumpre destacar a existência de precedente emanado da TNU 
quanto ao tema, no qual perfilhou o mesmo entendimento do aresto prolatado pela 
Turma Recursal de Sergipe, o que não possui o condão de esvaziar a divergência 
jurisprudencial constatada, mas afasta a necessidade de definição, pela Corte Regional, 
do posicionamento prevalente, senão determinar a observância da tese sagrada 
vencedora no âmbito do órgão de uniformização nacional, in verbis: 

“VOTO/EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. 
MOLÉSTIA GRAVE. MARCO INICIAL. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A parte autora interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 
contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de São 
Paulo, que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para 
declarar a inexigibilidade do crédito tributário exigido a título de imposto de renda 
incidente sobre a aposentadoria da parte autora, no período de 11/08/2008 (data do 
requerimento de isenção) a 30/04/2009 (data em que a moléstia foi considerada 
curada). 2. Em suas razões, a parte autora sustenta que o acórdão impugnado diverge 
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.039.374), no sentido de que 
o termo inicial da isenção do imposto de renda, prevista no artigo 39, §5º, III, do Decreto 
n. 3.000/99 é a data da contração da doença. Sustenta que, na hipótese de moléstia 



grave preexistente à aposentadoria, a isenção deve ser fixada na data da concessão do 
benefício previdenciário. 3. A MMª. Juíza Federal Presidente da Primeira Turma Recursal 
da Seção Judiciária de São Paulo proferiu decisão admitindo o Pedido de Uniformização. 
4. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma 
Nacional de Uniformização. 5. Em análise dos pressupostos processuais para 
admissibilidade do Pedido de Uniformização, destaco que há interpretação divergente 
entre a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo e o Superior Tribunal 
de Justiça sobre o termo inicial da isenção do imposto de renda, prevista no artigo 6º, 
XIV, da Lei n. 7.713/88. 6. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 
de que MARCO inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, 
prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, é a data de comprovação da doença mediante 
diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo 
oficial (AgInt. nos EDcl. no AgRg. no AREsp. n. 835.875, Rel. Min. Herman Benjamin, 
REsp.n. 1.584.534, Rel. Des. Federal Convocada Diva Malerbi, j. 18/08/2016, REsp. n. 
1.039.374, Rel. Min. Eliana Calmon, j, 10/02/2009). 7. O Superior Tribunal de Justiça 
consignou que o art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, prevê a isenção sobre os proventos de 
aposentadoria e não sobre a remuneração. Desta forma, na hipótese de moléstia grave 
preexistente à aposentação, o marco inicial da isenção é a data de início do benefício de 
aposentadoria. Em ambas as situações, a isenção pode retroagir para momento 
pretérito à apresentação do requerimento administrativo, caso reste comprovada a 
pré-existência da doença. A propósito, colaciono o seguinte julgado: “TRIBUTÁRIO. 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV,DA LEI N. 7.713/88. 
PORTADOR DE PARALISIA INCAPACITANTE. MARCO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA CONFORME OART. 111, II, DO CTN. PRECEDENTES. 1. No 
caso dos autos, o recorrido, servidor público, foi acometido por paralisia incapacitante, 
que foi constatada por perícia médica em 22.12.2002, tendo se aposentado em 
15.9.2005. O Tribunal a quo concedeu a isenção pleiteada retroagindo seus efeitos à 
data da constatação da doença. 2. À vista do art. 111, II, do CTN, a norma tributária 
concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente, sendo que, na hipótese, ao 
conceder a isenção do imposto de renda a partir da data da comprovação da doença, a 
Corte a quo isentou a remuneração do servidor, o que vai de encontro à interpretação 
do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, que prevê que a isenção se dá sobre os proventos de 
aposentadoria e não sobre a remuneração. 3. Recurso especial provido.” (REsp. n. 
1.059.290, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04/11/2008). 8. Posto isso, voto pelo 
conhecimento e parcial provimento do PEDILEF para afirmar a tese de que o marco 
inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no 
art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, é a data de comprovação da doença mediante 
diagnóstico médico; e que, na hipótese de moléstia grave preexistente à aposentação, 
o marco inicial da isenção é a data de início do benefício de aposentadoria. Nesses 
termos, determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do 
julgado à orientação acima firmada, de acordo com a Questão de Ordem n. 20, da TNU. 
(00028983120094036311, JUIZ FEDERAL FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, DJE 
19/10/2017 -  sem grifos no original) 

6. Com efeito, o dissídio jurisprudencial ora delineado deve ser solucionado à luz da 
interpretação jurisprudencial definida pela TNU, a qual viabiliza a incidência da isenção 
tributária sobre os proventos de aposentadoria antes mesmo do requerimento 



administrativo correlato, desde que o diagnóstico da doença tenha ocorrido em 
momento anterior à postulação junto à administração fazendária.  

7. Prepondera a verificação, portanto, de que a norma isentiva deve produzir seus 
efeitos desde que concretizados os fatos jurídicos ensejadores do afastamento da 
imposição tributária, quais sejam, a aposentadoria e o diagnóstico de moléstia 
integrante da lista legal e, portanto, passível de gerar um excesso de dispêndio 
financeiro com o tratamento médico. 

8. Diante desse cenário, cumpre dar provimento ao presente Incidente Regional de 
Uniformização de Jurisprudência, para determinar a devolução dos autos à TR/AL para 
adequação do julgado à tese consolidada pela TNU ao apreciar o PUIL 
00028983120094036311. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL, nos termos do 
voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 



 

101. 0522069-26.2017.4.05.8300  
Recorrente:  União federal e outros 
Advogado: Advocacia Geral da União e outros 
Recorrido (a): Maria Inez de Siqueira Britto  
Adv/Proc: Bruno de Albuquerque Baptista e outros 
Origem:  3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, MAS DECIDIU DEVOLVER OS 
AUTOS PARA ADEQUAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REGIME REMUNERATÓRIO. BÔNUS DE 
EFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS 
DEVIDAS. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE INTERPOSTO PELA UNIÃO, 
AINDA QUE POR VIA REFLEXA. ÓBICE DA SÚMULA 43 DA TNU. ACÓRDÃO NA ORIGEM 
MANTIDO. AGRAVO INTERNO DO INSS PROVIDO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência desta 
Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional 
de Jurisprudência admitido na origem, apresentado perante a Terceira Turma Recursal 
da Seção Judiciária de Pernambuco pela União, sob o fundamento de ausência dos 
requisitos legais e regimentais de admissibilidade recursal, mas determinou a devolução 
dos autos ao órgão de origem para adequação ao entendimento firmado anteriormente 
por este colegiado. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido foi proferido pela 3ª TR/PE, ao concluir pela responsabilidade 
integral da União Federal pelo pagamento da gratificação intitulada como bônus de 
eficiência aos auditores fiscais egressos da receita previdenciária, sob o fundamento de 
que a transferência da folha de pessoal para a União Federal foi realizada antes da 
instituição da bonificação em comento, por força da norma estatuída no art. 10, §4º, da 
Lei nº 11.457/2007. 

4. O ente político, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
pela 2ª TR/PE, para o qual a responsabilidade do INSS pelo pagamento do adicional aos 
auditores fiscais redistribuídos à União Federal persistiria até a efetiva transferência da 
folha de pagamentos correlata, nos moldes preconizados pelo dispositivo aludido.  

5. Admitido o incidente de uniformização pela Presidência da 3ª Turma Recursal/PE, foi-
lhe negado seguimento pela Presidência deste órgão uniformizador, com fundamento 



de se tratar de questão de natureza processual, a esbarrar no óbice imposto na Súmula 
43 da TNU. 

6. Em que pese a inadmissibilidade do recurso em razão do referido óbice processual, a 
Presidência deste órgão, por entender que a TRU teria superado o entendimento 
firmado no acórdão combatido, determinou a devolução dos autos à Turma Recursal de 
origem para adequação à orientação deste colegiado, o que ensejou a interposição do 
presente agravo interno pelo INSS. 

7. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

8. Inobstante a demonstração da similitude fática e jurídica entre o acórdão impugnado 
e aquele paradigmático pela União, de fato, como bem assinalou a Presidência deste 
órgão uniformizador, o recurso interposto, para além de esbarrar na vedação do art. 14, 
da Lei n.º 10.259/2001, que somente admite a insurgência recursal em face de 
divergência entre decisões em relação ao direito material, atenta contra a Súmula 43 da 
TNU. 

9. Assim, não é possível este colegiado investir no mérito do recurso inicialmente 
interposto pela União para, por via reflexa, mesmo lhe negando seguimento, atender à 
sua pretensão, quando se está diante de questão cujo conhecimento é vedado pela 
legislação vigente. 

10. Nesse contexto, o agravo interno interposto pelo INSS merece provimento, 
porquanto visa restabelecer, de forma integral, o resultado estabelecido no acórdão de 
origem.   

11. Diante desse cenário, cumpre dar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS 
em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, para, ratificando a decisão que 
negou seguimento ao incidente de uniformização da União, afastar a ordem de 
devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 



Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, dar provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vencida, Dr. Kylce. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

102. 0507890-35.2018.4.05.8500  
Recorrente:  Maria de Fátima Vidal Pimentel 
Advogado:  Edes Soares de Oliveira- OAB/ AL005777 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJSE 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
NEGOU SEGUIMENTO A INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. 
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO. 
HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DURANTE A 
VIGÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DO JULGADO COM O ACÓRDÃO 
PARADIGMÁTICO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO 
INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização de 



Regional de Jurisprudência apresentado perante a Turma Recursal de Sergipe, sob o 
fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido, proferido pela TR/SE, determinou a revisão da RMI do benefício 
de aposentadoria por tempo de contribuição titularizado pela parte autora, mediante o 
reconhecimento de apenas parcela do período alegado especial, com fundamento na 
presunção de insalubridade da função de telefonista. A maior parte do intervalo foi 
considerado comum, contudo, diante da ausência de comprovação do desempenho 
habitual da ocupação profissional em causa, porquanto passou a desenvolver outras 
atribuições administrativas na empresa pública com a qual manteve o vínculo laboral.  

4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e julgado paradigma 
emanado da 1ª TR/PE, no qual se assentou a exigência da comprovação de habitualidade 
e permanência apenas a partir de 29/04/1995 para efeitos de reconhecimento da 
natureza especial. Negado seguimento ao incidente de uniformização, a parte autora 
agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, em face das 
decisões alegadas divergentes. 

5. Com efeito, o paradigma da 1ª TR/PE destacou: “Ressalto que, a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a permanência e a habitualidade 
da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para atividades 
exercidas a partir de 29.04.1995, quando entrou em vigor a Lei n.º 9.032/95. A 
corroborar tal raciocínio, traz-se à baila da Turma Nacional de Uniformização, o teor da 
Súmula nº 49, ‘in verbis’: ‘Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes 
de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa 
ocorrer de forma permanente’.”  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência jurisprudencial a partir da 
similitude do acórdão indicado como paradigma. 

7. Dispõe o art. 15 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (RITNU) 
que: 

“Art. 15. O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos todos os 
requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:  



I - I – não demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial, mediante cotejo analítico 
dos julgados e a identificado do processo em que proferido o acórdão paradigma”. 

8. Em reforço à obrigatoriedade de demonstração do dissídio jurisprudencial enuncia 
ainda a Questão de Ordem nº 22 da TNU que: “É possível o não conhecimento do pedido 
de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda 
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

9. No caso concreto, inobstante a alegada divergência jurisprudencial sobre a matéria 
discutida no julgado impugnado, infere-se do exame do precedente assinalado como 
paradigma a distinção de elementos fáticos e jurídicos para o reconhecimento da 
natureza especial, nomeadamente pelo confronto do enquadramento legal de atividade 
listada insalubre com a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos durante a 
vigência da presunção de insalubridade, infirmando a existência de divergência 
jurisprudencial passível de uniformização. 

10. Dessarte, o acórdão questionado confirmou a sentença restritiva do 
reconhecimento da especialidade ao período anterior a 25/04/1995, período durante o 
qual restou demonstrado o desempenho da função de telefonista pela autora, com base 
no enquadramento no código 2.4.5 do Decreto(s) nº 53.831/1964 (código 2.4.5). O 
restante do intervalo foi considerado comum, porque a autora passou a desenvolver 
outras atividades de auxiliar administrativa, concluindo o julgado pela descaracterização 
da hipótese legal de incidência da presunção legal de insalubridade da ocupação de 
telefonista.  

11. O julgado paradigma, por sua vez, concluiu pela possibilidade de conversão de 
período especial com fundamento na efetiva sujeição a agentes químicos nocivos, 
dispensando-se a comprovação da permanência e habitualidade da exposição antes do 
mesmo marco de 25/04/1995. 

12. O contraste proposto parte, portanto, de situações fáticas qualificadas de forma 
diversa pela legislação previdenciária, escapando ao objetivo uniformizador da 
interpretação jurisprudencial emanado aplicado a hipóteses análogas.  

13. Diante desse cenário, nego provimento ao agravo interno interposto pela autarquia 
em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, negando seguimento ao 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.  

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 



 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

103. 0532208-88.2018.4.05.8013 
Recorrente:  Petrucio Bezerra da Silva  
Advogado:  Edes Soares de Oliveira Filho - OAB/ AL010362  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 
 
 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
RECONHECIMENTO DA NATUREZA ESPECIAL. COISA JULGADA. APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTO NOVO. PPP. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM 
Nº 35 DA TNU. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO 
DO DIREITO MATERIAL PELA TURMA DE ORIGEM. IMPROVIMENTO DO AGRAVO 
INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 



Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na coisa julgada, concluindo-se que a apresentação de novo documento 
em ação em que se postula reconhecimento de especialidade de período laboral não 
possui o condão de alterar o instituto, incidindo a vedação estatuída no art. 505 do 
CPC/15 quanto à reapreciação das questões já decididas pelo julgador, ante a similitude 
dos períodos objeto de ambas as demandas.   

4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pela Turma Recursal de Sergipe, para o qual a apresentação de 
novos documentos modificaria a causa de pedir, desconfigurando a coisa julgada 
impeditiva da apreciação meritória. Negado seguimento ao incidente de uniformização, 
o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, em 
face da decisão tida como divergente. 

5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

6. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

7. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do mérito 
em razão dos efeitos obstativos do instituto da coisa julgada, conclui-se que a ausência 
de exame meritório pela Turma Recursal de origem impede o conhecimento do pedido 
de uniformização, nos termos preconizados no enunciado antes aludido.  

8. Ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de interpretação quanto 
ao alcance dos efeitos da coisa julgada em hipóteses análogas, inexiste divergência 
quanto ao direito material em tese aplicável ao caso concreto, senão acerca do instituto 
de natureza processual relativo aos elementos de identificação da ação com reflexos na 
possibilidade de extinção prematura do feito, revelando-se incabível o conhecimento do 
incidente de uniformização interposto pela parte autora também com espeque na 



Súmula 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual”. 

9. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual negou 
seguimento ao presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

10. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 



104. 0520859-37.2017.4.05.8300 
Recorrente: Paulo Roberto de Oliveira Pinho   
Advogado: João Campiello Varella Neto OAB/PE030341D     
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 
 
 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSÃO NA ORIGEM. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO 
ESPECIAL. VARREDOR/GARI. AGENTES BIOLÓGICOS. PERÍODO ANTERIOR AO 
ADVENTO DO DECRETO Nº 2172/97. MATÉRIA REFERENTE A PROCESSO 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (PEDILF 0500012-70.2015.4.05.8013). TEMA 205 
DA TNU. AGRAVO PROVIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ACOLHIDO. QUESTÃO 
DE ORDEM Nº 20 DA TNU. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À TURMA DE ORIGEM PARA 
PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.  

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve a decisão da 
Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, inadmitindo o 
incidente regional de uniformização. 

2. O recurso tem previsão no art. 4º, III, da Resolução 347/2015 do CJF: “art. 4º - 
Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: (...) III – o agravo 
regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. Em sede de incidente de uniformização, o agravante alega que, ao afastar a 
possibilidade de reconhecimento de tempo especial da ocupação profissional de 
varredor/gari antes do advento do Decreto nº 2172/97, o acórdão recorrido divergiu do 
entendimento firmado por esta Turma Regional, pela 1ª TR/PE, 3ª TR/PE, os quais 
acolheram pedidos análogos com base na efetiva comprovação de exposição a agentes 
biológicos nocivos pelos atuantes na mesma função nos intervalos anteriores à previsão 
expressa inserida no ordenamento jurídico pelo decreto aludido. 

4. Assim, entendo demonstrada a divergência necessária para fins de conhecimento do 
incidente de uniformização, ante as distintas soluções conferidas à matéria pelos órgãos 
jurisdicionais integrantes da mesma região. O cerne da questão consiste em saber se é 
possível o reconhecimento de tempo especial pela exposição nociva aos agentes 
biológicos mencionados na legislação previdenciária no desempenho da função de 
varredor e gari anteriormente a 1997. 

5. A matéria em debate foi afetada como representativa de controvérsia pela Turma 
Nacional de Uniformização e julgada no Tema 205, proclamando a seguinte tese: “a) 
para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes 
biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos 



Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é 
necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microrganismos ou 
parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o 
risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, 
devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um 
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, 
independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 
211/TNU)”. 

6. Delineada, portanto, a interpretação jurisprudencial a ser observada quanto ao ponto, 
impende reconhecer a possibilidade de conversão dos períodos de trabalho dos 
varredores/garis anteriores a 1997 com base na comprovação da efetiva exposição a 
agentes biológicos nocivos, mostrando-se o recente “decisum” da TNU inteiramente 
aplicável ao caso concreto, ainda que não propriamente em razão da possível 
retroatividade da lei previdenciária que ampliou o rol de atividades insalubres para além 
daquelas desenvolvidas em ambiente hospitalar, prisma adotado pelo julgado 
impugnado, e sim pelos riscos ínsitos às atribuições desempenhadas pelo trabalhador 
mediante contato com os agentes patogênicos aludidos.  

7. Incide o enunciado da Questão de Ordem nº 20 da TNU: “Se a Turma Nacional decidir 
que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de 
direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de 
fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas 
pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado 
para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a 
respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a 
matéria de direito.(Aprovada na 6ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de 
Uniformização, do dia 14.08.2006).” 

8. Diante do exposto, dou provimento ao agravo para conhecer e acolher o incidente de 
uniformização regional de jurisprudência, devendo a Turma Recursal de origem 
proceder à adequação do julgado ao entendimento perfilhado pela TNU no Tema 205, 
examinando a comprovação do caráter especial do período laboral controvertido. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO PARA CONHECER E PROVER O INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 
 
Claudio Kitner 
 
Juiz Federal Relator 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao agravo interno, para conhecer e dar provimento ao incidente regional de 
uniformização, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

105. 0502515-84.2017.4.05.8307  
Recorrente:  Gilvan Alexandre da Silva  
Advogado: Givaldo Cândido dos Santos - OAB/PE009831D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 
 
 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO 
ESPECIAL. AGROINDÚSTRIA. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. 
INSUBSISTÊNCIA. PUIL Nº 452 DO STJ. OBJETO SOCIAL DA EMPRESA 
INSUFICIENTE AO ENQUADRAMENTO. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO 
DIREITO MATERIAL SUPERADA. PARADIGMA INTEGRADO POR FORÇA DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 12 DA TNU. INCIDENTE 
DE UNIFORMIZAÇÃO INADMISSÍVEL. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da 
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante a Primeira Turma 
Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, sob o fundamento de ausência dos 
requisitos legais e regimentais de admissibilidade recursal. 



2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do 
CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o 
incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do 
relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido foi proferido pela 1ª TR/PE, em sede de juízo de 
adequação à mudança de entendimento do c. STJ, no sentido de infirmar a 
analogia da ocupação profissional de trabalhador agroindustrial às atividades 
desenvolvidas na agropecuária para efeitos de enquadramento na lista legal de 
atividades presumidamente insalubres. Por via de consequência, os períodos de 
trabalho anteriores a 29/04/1995 passaram a ser computados como tempo 
comum, de sorte a retirar do autor o direito à concessão de aposentadoria por 
tempo de contribuição, cujo requisito temporal havia sido alcançado como 
resultado da aplicação do fator de conversão de tempo especial. 

4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento 
formado pela Terceira Turma Recursal/PE, para a qual a destinação social da 
empresa empregadora abrangendo a atividade agropecuária seria suficiente à 
demonstração do enquadramento da ocupação profissional nela desenvolvida 
pelo trabalhador. Inadmitido o incidente de uniformização, a parte autora agravou 
da decisão proferida pela Presidência desta TRU, em face das decisões tidas como 
divergentes, anteriormente aludidas. 

5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas 
por Turmas Recursais da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei 
nº 10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e 
a Turma Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento 
do incidente de uniformização pressupõe a comprovação da divergência de 
entendimentos na interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova 
ponderação acerca da matéria probatória. 

6. Inobstante a demonstração da similitude fática e jurídica entre o acórdão 
impugnado e os paradigmas emanados da 3ª TR/PE, verifica-se que o 
entendimento adotado na fase incipiente de adequação dos julgados à orientação 
sagrada vencedora no âmbito do STJ terminou por ser revista, quando da 
apreciação dos aclaratórios interpostos pela autarquia, passando-se a exigir, para 
o enquadramento na presunção de insalubridade, a efetiva comprovação da 
prática de atribuições no âmbito da  agropecuária, mediante trato com 
semoventes, não mais sendo suficiente a simples demonstração da destinação 
econômica da empresa empregadora coincidente com a atividade expressamente 
elencada no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964. 

7. Com efeito, transcrevo os seguintes fundamentos extraídos do acórdão 
proferido em sede de embargos de declaração no primeiro paradigma assinalado 



(processo nº 0500170-33.2017.4.05.8312), delineando o entendimento 
consolidado quanto ao tema pela 3ª Turma Recursal/PE: 

“No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado deixou de promover a 
adequação do julgado que confirmou o reconhecimento do direito à contagem 
incentivada do período de 14/12/1981 a 28/04/1995, precisamente com 
fundamento no enquadramento da atividade de trabalhador rural prestado a 
estabelecimento dedicado ao ramo da agropecuária. 

Todavia, exsurge do caso concreto a comprovação específica do trato com 
semoventes dentre as atribuições elencadas no campo da profissiografia do PPP 
apresentado pelo anexo 12 pelo segurado, o que corrobora a possibilidade de 
reconhecimento de sua natureza especial, à vista da novel orientação delineada 
pelo E. STJ ao uniformizar a controvérsia em exame, pela natureza da atividade 
desenvolvida e não apenas pela destinação econômica da empresa empregadora”. 

8. Portanto, o deslinde da controvérsia não demanda propriamente a 
reapreciação da matéria probatória, circunscrito que está à nova valoração da 
comprovação do objeto social da empresa empregadora para os efeitos de 
enquadramento da atividade profissional desenvolvida por seus trabalhadores 
rurais. 

9. Todavia, a constatação da mudança da orientação inicialmente perfilhada pelo 
órgão julgador paradigmático termina por desconfigurar a divergência 
jurisprudencial passível de uniformização, a teor do enunciado estampado na 
Questão de Ordem nº 12 da TNU: “Quando o acórdão indicado como paradigma 
já foi vencido na Turma de origem, por súmula, não serve para demonstração da 
divergência”. 

10. Dessarte, não mais dissociada a tese jurídica do julgado impugnado com os 
paradigmas confrontados, impende inadmitir o incidente calcado na 
contrariedade da interpretação do direito material aplicável ao caso concreto. 

11. Diante desse cenário, cumpre negar provimento ao agravo interno interposto 
pela parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, 
inadmitindo-se o presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do 
voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 



Juiz Federal Relator 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

106. 0510875-74.2018.4.05.8015     
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Roselita Maria dos Santos Freire   
Adv/Proc:  Walmir Valença Silva Filho -  OAB/ AL011233 
Origem:   Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 
 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. AGRAVO 
INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O INCIDENTE REGIONAL 
DE UNIFORMIZAÇÃO. ALTA PROGRAMADA. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO 
SUPERIOR À ESTIMATIVA DA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E 
JURÍDICA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA TNU. 
FIXAÇÃO JUDICIAL DA DCB. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPLEMENTARES. 
REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42 DA TNU. 
IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 



1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência desta 
Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional 
de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, 
ao fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de admissibilidade 
recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido confirmou a sentença que fixou a duração do benefício de 
auxílio-doença concedido em período muito superior àquela estimada na perícia 
judicial, com fulcro no livre convencimento do julgador, o qual não se encontra adstrito 
às conclusões do laudo pericial, nos seguintes termos:  “Desta feita, no caso em tela, 
não obstante as divergências de opiniões clinicas quanto a incapacidade da recorrida, o 
magistrado sentenciante entendeu que, embora o perito judicial tenha apontado apenas 
uma redução na capacidade laboral, baseando-se no arcabouço probatório produzido 
nos autos e tendo em vista a natureza e as condições pessoais do recorrido, como 
idade, escolaridade e a profissão exercida pela parte autora, e, levando-se em 
consideração a Data do Início da Incapacidade e a patologia que o acomete, é 
improvável que em apenas 120 dias este consiga recuperar sua capacidade laborativa”.   

4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e os entendimentos formados 
em hipóteses análogas pela própria TRU da 5ª Região, bem como pela 1ª Turma Recursal 
de Pernambuco, aos quais atribui o posicionamento de que em casos tais o benefício 
deve ser concedido pelo período estimado na perícia judicial para recuperação do 
segurado, salvo se presentes outros elementos técnicos que embasem decisão judicial 
diversa. Inadmitido o IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da 
Presidência desta TRU, em face das decisões tidas como divergentes, anteriormente 
aludidas. 

5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

6. Verifica-se, de plano, a diversidade da matéria veiculada no paradigma emanado 
desta TRU (Processo nº 0502878-92.2017.4.05.8103), no qual a controvérsia adstringiu-
se ao marco inicial adotado como parâmetro para definição da DCB naqueles processos 
de concessão do benefício por incapacidade com duração determinada, prestigiando-se 
a data de realização da perícia em detrimento do despacho de concessão - DDB. 



7. Descaracterizada, portanto, a similitude fática e jurídica entre o julgado impugnado e 
o paradigma apontado da TRU, impõe-se a aplicação do enunciado da Questão de 
Ordem nº 22 da TNU: “É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por 
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica 
com o acórdão paradigma”. 

8. É que o acórdão em face do qual se insurge a autarquia operou a modificação da 
própria duração do benefício delineada na prova pericial, e não propriamente do marco 
inicial com efeitos na DCB.  

9. Portanto, embora tênue a distinção entre as controvérsias versadas nos julgados em 
cotejo, ensejando, quanto ao ponto, a prolação de múltiplos julgados dissociados da 
matéria fática correlata pelos diversos órgãos jurisdicionais formadores de 
jurisprudência, a recomendar a atuação uniformizadora almejada, não se vislumbra no 
caso posto a disparidade do direito material regulador das soluções jurídicas adotadas, 
de maneira a desconfigurar a hipótese de admissibilidade do incidente proposto pela 
autarquia. 

10. Com relação ao objeto do julgamento do processo nº 0501204-36.2018.4.05.8303 
pela 1ª TR/PE, em que pese haver similaridade jurídica com o presente feito, a pretensão 
recursal do INSS esbarra em óbice processual de outra natureza. 

11. Como bem assinalado pela presidência deste colegiado, o juízo de origem 
estabeleceu prazo de cessação do benefício distinto daquele estabelecido pela perícia, 
considerando se tratar apenas de um prognóstico médico previsto para aqueles que 
possuem acesso à melhor rede médica ofertada no mercado, o que não se mostrou ser 
a hipótese retratada no feito. 

12. Assim, a adoção de prazo mais dilatado pautou-se nos elementos de prova 
amealhados aos autos, levando-se em conta, ainda, as condições pessoais do segurado 
envolvido, pertinentes à idade e patologias ostentadas pela segurada, atreladas à função 
profissional de agricultora, aptos a embasar conclusão judicial apartada do laudo 
pericial, ao qual não há vinculação absoluta, senão consentânea com o acervo 
probatório, conforme consolidado na jurisprudência pátria.  

13. A pretensão recursal, pois, exige o revolvimento do exame da prova, a esbarrar no 
teor da Súmula 42 da TNU.  

14. Dessarte, seja porque não caracterizada a divergência de interpretação do direito 
material aplicável ao caso concreto, seja por demandar a revaloração do arcabouço 
fático-probatório, revela-se incabível o exame do incidente de uniformização interposto 
pela parte autora. 

15. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.  

ACÓRDÃO 



Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.  

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

107. 0521156-78.2016.4.05.8300 
Recorrente:  Cecilia Chagas Coutinho 
Advogado: Marlus Tibúrcio Cavalcanti da Paz- OAB/PE024619D   
Recorrido (a): União federal e outros 
Adv/Proc: Advocacia Geral da União e outros 
Origem:  2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 
 

EMENTA: CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO 
PRECEDENTE PARADIGMA REALIZADA APÓS A DECISÃO DESFAVORÁVEL PELA TURMA 
DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.  DIVERGÊNCIA NA APLICAÇÃO DO DIREITO 



MATERIAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
SÚMULA Nº 42 DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência apresentado perante a Turma Recursal da 2ª Turma 
Recursal/PE, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de 
admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido, proferido pela referida 2ª Turma Recursal/PE, afastou a 
alegada dependência econômica da ex-companheira demandante para os fins de 
habilitação em pensão por morte de servidor público, instituída em favor de 
companheira à época do óbito (litisconsorte) e à filha incapaz da autora. Concluiu que o 
auxílio financeiro prestado tinha em vista a subsistência da filha incapaz, inclusive 
beneficiária da pensão por morte em causa, sem aptidão para delinear a dependência 
econômica da requerente. 

4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e os entendimentos formados 
pela TRU, Tribunais Regionais Federais de diferentes regiões, pela 3ª Turma Recursal de 
Pernambuco e 1ª Turma Recursal de Sergipe. Uma vez inadmitido o IUR, o autor 
agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, que negou 
seguimento ao incidente ante o descabimento do confronto com os julgados proferidos 
por órgãos jurisdicionais integrantes de diferentes regiões e, em relação ao paradigma 
advindo da 3ª TR/PE e 1ª TR/SE, por entender ausente a devida identificação. 

5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turma Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência, com a apresentação de cópia 
autenticada do acórdão indicado como paradigma ou, no caso de reprodução de julgado 
disponível na internet, indicação da respectiva fonte. 

6. Sem reparos, portanto, a conclusão de que a indicação dos paradigmas oriundos da 
TRU, TRF da 4ª Região, bem como da própria 3ª TR/PE e 1ª TR/SE são inservíveis à 
demonstração da divergência jurisprudencial passível de conhecimento por este órgão 
uniformizador, tanto porque não indicados a contento pelo número identificador, 
quanto porque deslocado o TRF oriundo de região diversa da hipótese legal ensejadora 
do incidente de uniformização regional.  



7. Dispõe o art. 15 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (RITNU) 
que: 

Art. 15. O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos todos os 
requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se: 

I – não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, como cotejo analítico dos 
julgados, e identificado o processo em que proferido;  

II - não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo Superior 
Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela própria Turma 
Nacional de Uniformização, na sistemática dos representativos de controvérsia. 

8. Quanto ao paradigma das turmas recursais da mesma região, observa-se que, embora 
o recorrente tenha transcrito os acórdãos no bojo da petição de seu pedido de 
uniformização, ao mencionar o conteúdo à míngua de qualquer referência ao número 
de identificação, deixou de comprovar a respectiva autenticidade, inviabilizando, ainda, 
a consulta direta para exame detido dos precedentes assinalados como divergentes. 

9. Decerto, a supressão da lacuna quando da interposição do recurso de agravo em face 
da decisão de inadmissibilidade pela Presidência da Turma Recursal de origem esbarra 
nos efeitos da preclusão consumativa, operada a partir da interposição recursal 
deficiente. Para além de mero requisito formal de admissibilidade, a adequada 
identificação do julgado confrontado é pressuposto lógico à demonstração da similitude 
fática e jurídica entre os julgados em cotejo para, assim, delimitar a divergência na 
interpretação/aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

10. Ainda que ultrapassado o defeito formal na formação do incidente, verifica-se que 
os fundamentos subjacentes ao conflito deduzido pretendem revolver matéria fática-
probatória e, não apenas, modificar a qualificação jurídica correlata. O pedido de 
uniformização não contrasta diferentes interpretações do direito objetivo aplicável, 
mas, ao revés, incursiona nas conclusões do julgador obtidas após sopesar os diversos 
elementos integrantes do acervo probatório, implicando violação à súmula nº 42 da 
TNU. Aliás, no bojo da própria peça recursal faz referência a pedido de revaloração da 
prova. 

11. Ressalte-se, apenas, para melhor elucidar, que as decisões não divergem quanto à 
possiblidade de aferição da qualidade de beneficiária mesmo diante da cisão da relação 
de companheirismo, o que, em tese, configuraria diferentes interpretações da mesma 
norma jurídica, situando-se o ponto de distinção nos resultados obtidos a partir da 
análise do contexto em que inserida a ajuda financeira informal prestada ao núcleo 
familiar composto pela ex-companheira e a filha em comum com o “de cujos”. Sob esse 
prisma, não há demonstração de conflito objetivo entre os referidos julgados 
supostamente díspares.  

12. Diante do quanto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual negou 
seguimento ao presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 



ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 
 

108. 0521360-54.2018.4.05.8300 
Recorrente:  Dalciane amaro da Silva  
Advogado: Paulianne Alexandre Tenorio - OAB/PE020070D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO 



POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. VEDAÇÃO AO REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. IMPROVIMENTO DO 
AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência apresentado perante a Primeira Turma Recursal/PE, sob o 
fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido, proferido pela referida 1ª TR/PE, afastou a dependência 
econômica de beneficiário de aposentadoria por invalidez para os fins de percepção de 
pensão por morte, partindo do pressuposto de que a presunção tal dependência 
econômica de quem é reconhecido inválido após o advento da maioridade é relativa, 
portanto, passível de ser afastada no caso concreto, a teor do entendimento firmado 
pela TNU (PEDILEF 50442434920114047100, DOU 10/01/2014, Juíza Federal Relatora 
Kyu Soon Lee). No julgado impugnado, concluiu-se que o fato de perceber renda de 
aposentadoria por invalidez descaracterizaria a dependência econômica.  

4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
pela 3ª TR/PE em processo análogo, no qual houve anulação da sentença para 
exaurimento da instrução processual com o escopo de apurar a dependência econômica 
de filho acometido de invalidez após o advento da maioridade civil aos 21 (vinte e um) 
anos e também segurado da Previdência Social. Inadmitido o IUR, a parte autora 
agravou da decisão proferida pela Presidência desta TRU, em face das decisões tidas 
como divergentes, anteriormente aludidas. 

5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

6. Depreende-se do acórdão recorrido que há contraprova à presunção de dependência 
econômica do dependente acometido de invalidez após o advento da maioridade, 
consubstanciada precisamente na percepção de aposentadoria por invalidez apta à 
caracterização de renda própria. 

7. Ocorre que o recebimento de renda própria decorrente do mesmo benefício por 



incapacidade restou valorado de forma diversa no julgado paradigma, considerada 
insuficiente para afastar a dependência econômica, culminando com a necessidade de 
realização de audiência de instrução e julgamento para colmatar a lacuna probatória 
constatada. 

8. A pretensão veiculada no PUIL em exame pressupõe, assim, rever a valoração dos 
elementos probatórios carreados ao feito, e não apenas conferir-lhes qualificação 
jurídica diversa, porquanto atribuída de forma consentânea com a relativização da 
presunção de dependência econômica do filho maior inválido em relação ao instituidor 
de pensão por morte, sufragada no âmbito do órgão uniformizador nacional, esbarrando 
no óbice estampado na Súmula nº 42 da TNU, a qual enuncia “Não se conhece de 
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”. 

9. Portanto, na hipótese vertente, ao contrário do que defende nas razões deduzidas em 
seu pedido de uniformização, a parte autora não logrou demonstrar a alegada 
divergência de interpretação do direito material aplicável ao caso concreto. O que se 
pretende é rediscutir a prova dos autos, inviável no atual estágio de tramitação 
processual, de tal sorte que o exame de suas alegações dependeria de verdadeira 
reapreciação da prova documental produzida no feito, apartando-se da finalidade do 
incidente em causa. 

10. Diante desse cenário, impende negar provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, negando 
conhecimento ao presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme preconiza a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

109. 0501513-83.2020.4.05.8401  
Recorrente:  Maria Zuleide do Nascimento  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS, HORAS-EXTRA E ADICIONAL 
NOTURNO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL 
NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 
DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na falta de interesse de agir resultante do ingresso em juízo sem a 
apresentação de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito ao órgão 



fazendário. O julgado estendeu às pretensões de natureza tributária a aplicabilidade das 
conclusões extraídas do posicionamento do c. STF ao julgar o RE 631240, à luz do sistema 
previdenciário, a teor da orientação firmada pelo STJ no REsp 1734733/PE.  

4. Quanto ao ponto, destacou a turma de origem: “Cumpre destacar que a própria 
existência de contestação de mérito, consoante entendimento do Supremo não é 
suficiente para configurar a resistência à pretensão, na medida em que o réu é obrigado 
a concentrar toda a sua defesa em referido ato, não sendo prudente que este limite-se a 
arguir a ausência de pretensão resistida, tendo sido aplicado tal efeito à contestação 
apenas como uma solução provisória”. 

5. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pelas 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco, para as quais a 
provocação da Administração não é exigível na seara tributária como pressuposto à 
caracterização do interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio precedente do 
STF ressalva a formulação de requerimento administrativo quando o entendimento da 
Administração for notoriamente desfavorável ao administrado. Negado seguimento ao 
IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, 
em face da decisão tida como divergente.  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

7. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

8. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do 
mérito, reconhecendo a falta de condição da ação, consubstanciada no interesse 
processual, conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de 
origem impede o conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados 
no enunciado antes aludido.  

9. Nesse toar, ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de 
interpretação quanto à configuração do instituto processual em causa na hipótese 
específica versada nos autos, inexiste divergência quanto ao direito material em tese 
aplicável ao caso concreto, revelando-se incabível o conhecimento do incidente de 
uniformização interposto pela parte autora também com espeque na Súmula 43 da TNU: 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 



10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

110. 0500898-93.2020.4.05.8401 
Recorrente:  Maria Auxiliadora Santos Melo  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional   



Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS, HORAS-EXTRA E ADICIONAL 
NOTURNO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL 
NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 
DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na falta de interesse de agir resultante do ingresso em juízo sem a 
apresentação de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito ao órgão 
fazendário. O julgado estendeu às pretensões de natureza tributária a aplicabilidade das 
conclusões extraídas do posicionamento do c. STF ao julgar o RE 631240, à luz do sistema 
previdenciário, a teor da orientação firmada pelo STJ no REsp 1734733/PE.  

4. Quanto ao ponto, destacou a turma de origem: “Cumpre destacar que a própria 
existência de contestação de mérito, consoante entendimento do Supremo não é 
suficiente para configurar a resistência à pretensão, na medida em que o réu é obrigado 
a concentrar toda a sua defesa em referido ato, não sendo prudente que este limite-se a 
arguir a ausência de pretensão resistida, tendo sido aplicado tal efeito à contestação 
apenas como uma solução provisória”. 

5. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pelas 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco, para as quais a 
provocação da Administração não é exigível na seara tributária como pressuposto à 
caracterização do interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio precedente do 
STF ressalva a formulação de requerimento administrativo quando o entendimento da 
Administração for notoriamente desfavorável ao administrado. Negado seguimento ao 



IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, 
em face da decisão tida como divergente.  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

7. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

8. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do 
mérito, reconhecendo a falta de condição da ação, consubstanciada no interesse 
processual, conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de 
origem impede o conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados 
no enunciado antes aludido.  

9. Nesse toar, ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de 
interpretação quanto à configuração do instituto processual em causa na hipótese 
específica versada nos autos, inexiste divergência quanto ao direito material em tese 
aplicável ao caso concreto, revelando-se incabível o conhecimento do incidente de 
uniformização interposto pela parte autora também com espeque na Súmula 43 da TNU: 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 

10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 



 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

111. 0501377-86.2020.4.05.8401 
Recorrente:  Antônio Pereira Sobrinho 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS, HORAS-EXTRA E ADICIONAL 
NOTURNO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL 
NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 
DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 



Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na falta de interesse de agir resultante do ingresso em juízo sem a 
apresentação de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito ao órgão 
fazendário. O julgado estendeu às pretensões de natureza tributária a aplicabilidade das 
conclusões extraídas do posicionamento do c. STF ao julgar o RE 631240, à luz do sistema 
previdenciário, a teor da orientação firmada pelo STJ no REsp 1734733/PE.  

4. Quanto ao ponto, destacou a turma de origem: “Cumpre destacar que a própria 
existência de contestação de mérito, consoante entendimento do Supremo não é 
suficiente para configurar a resistência à pretensão, na medida em que o réu é obrigado 
a concentrar toda a sua defesa em referido ato, não sendo prudente que este limite-se a 
arguir a ausência de pretensão resistida, tendo sido aplicado tal efeito à contestação 
apenas como uma solução provisória”. 

5. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pelas 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco, para as quais a 
provocação da Administração não é exigível na seara tributária como pressuposto à 
caracterização do interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio precedente do 
STF ressalva a formulação de requerimento administrativo quando o entendimento da 
Administração for notoriamente desfavorável ao administrado. Negado seguimento ao 
IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, 
em face da decisão tida como divergente.  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

7. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

8. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do 
mérito, reconhecendo a falta de condição da ação, consubstanciada no interesse 



processual, conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de 
origem impede o conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados 
no enunciado antes aludido.  

9. Nesse toar, ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de 
interpretação quanto à configuração do instituto processual em causa na hipótese 
específica versada nos autos, inexiste divergência quanto ao direito material em tese 
aplicável ao caso concreto, revelando-se incabível o conhecimento do incidente de 
uniformização interposto pela parte autora também com espeque na Súmula 43 da TNU: 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 

10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

112. 0503339-47.2020.4.05.8401 
Recorrente:  Maria Adriana de Souza Lima 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS, HORAS-EXTRA E ADICIONAL 
NOTURNO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL 
NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 
DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na falta de interesse de agir resultante do ingresso em juízo sem a 
apresentação de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito ao órgão 
fazendário. O julgado estendeu às pretensões de natureza tributária a aplicabilidade das 
conclusões extraídas do posicionamento do c. STF ao julgar o RE 631240, à luz do sistema 
previdenciário, a teor da orientação firmada pelo STJ no REsp 1734733/PE.  

4. Quanto ao ponto, destacou a turma de origem: “Cumpre destacar que a própria 
existência de contestação de mérito, consoante entendimento do Supremo não é 
suficiente para configurar a resistência à pretensão, na medida em que o réu é obrigado 
a concentrar toda a sua defesa em referido ato, não sendo prudente que este limite-se a 



arguir a ausência de pretensão resistida, tendo sido aplicado tal efeito à contestação 
apenas como uma solução provisória”. 

5. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pelas 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco, para as quais a 
provocação da Administração não é exigível na seara tributária como pressuposto à 
caracterização do interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio precedente do 
STF ressalva a formulação de requerimento administrativo quando o entendimento da 
Administração for notoriamente desfavorável ao administrado. Negado seguimento ao 
IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, 
em face da decisão tida como divergente.  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

7. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

8. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do 
mérito, reconhecendo a falta de condição da ação, consubstanciada no interesse 
processual, conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de 
origem impede o conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados 
no enunciado antes aludido.  

9. Nesse toar, ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de 
interpretação quanto à configuração do instituto processual em causa na hipótese 
específica versada nos autos, inexiste divergência quanto ao direito material em tese 
aplicável ao caso concreto, revelando-se incabível o conhecimento do incidente de 
uniformização interposto pela parte autora também com espeque na Súmula 43 da TNU: 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 

10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 



Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

113. 0500509-11.2020.4.05.8401   
Recorrente:  Maria Nilva Nogueira Ferreira  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 
 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS, HORAS-EXTRA E ADICIONAL 



NOTURNO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL 
NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 
DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na falta de interesse de agir resultante do ingresso em juízo sem a 
apresentação de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito ao órgão 
fazendário. O julgado estendeu às pretensões de natureza tributária a aplicabilidade das 
conclusões extraídas do posicionamento do c. STF ao julgar o RE 631240, à luz do sistema 
previdenciário, a teor da orientação firmada pelo STJ no REsp 1734733/PE.  

4. Quanto ao ponto, destacou a turma de origem: “Cumpre destacar que a própria 
existência de contestação de mérito, consoante entendimento do Supremo não é 
suficiente para configurar a resistência à pretensão, na medida em que o réu é obrigado 
a concentrar toda a sua defesa em referido ato, não sendo prudente que este limite-se a 
arguir a ausência de pretensão resistida, tendo sido aplicado tal efeito à contestação 
apenas como uma solução provisória”. 

5. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pelas 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco, para as quais a 
provocação da Administração não é exigível na seara tributária como pressuposto à 
caracterização do interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio precedente do 
STF ressalva a formulação de requerimento administrativo quando o entendimento da 
Administração for notoriamente desfavorável ao administrado. Negado seguimento ao 
IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, 
em face da decisão tida como divergente.  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 



interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

7. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

8. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do 
mérito, reconhecendo a falta de condição da ação, consubstanciada no interesse 
processual, conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de 
origem impede o conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados 
no enunciado antes aludido.  

9. Nesse toar, ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de 
interpretação quanto à configuração do instituto processual em causa na hipótese 
específica versada nos autos, inexiste divergência quanto ao direito material em tese 
aplicável ao caso concreto, revelando-se incabível o conhecimento do incidente de 
uniformização interposto pela parte autora também com espeque na Súmula 43 da TNU: 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 

10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

114. 0510108-08.2019.4.05.8401 
Recorrente:  Rosean Alves Linhares de Oliveira  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS, HORAS-EXTRA E ADICIONAL 
NOTURNO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL 
NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 
DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na falta de interesse de agir resultante do ingresso em juízo sem a 
apresentação de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito ao órgão 



fazendário. O julgado estendeu às pretensões de natureza tributária a aplicabilidade das 
conclusões extraídas do posicionamento do c. STF ao julgar o RE 631240, à luz do sistema 
previdenciário, a teor da orientação firmada pelo STJ no REsp 1734733/PE.  

4. Quanto ao ponto, destacou a turma de origem: “Cumpre destacar que a própria 
existência de contestação de mérito, consoante entendimento do Supremo não é 
suficiente para configurar a resistência à pretensão, na medida em que o réu é obrigado 
a concentrar toda a sua defesa em referido ato, não sendo prudente que este limite-se a 
arguir a ausência de pretensão resistida, tendo sido aplicado tal efeito à contestação 
apenas como uma solução provisória”. 

5. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pelas 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco, para as quais a 
provocação da Administração não é exigível na seara tributária como pressuposto à 
caracterização do interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio precedente do 
STF ressalva a formulação de requerimento administrativo quando o entendimento da 
Administração for notoriamente desfavorável ao administrado. Negado seguimento ao 
IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, 
em face da decisão tida como divergente.  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

7. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

8. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do 
mérito, reconhecendo a falta de condição da ação, consubstanciada no interesse 
processual, conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de 
origem impede o conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados 
no enunciado antes aludido.  

9. Nesse toar, ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de 
interpretação quanto à configuração do instituto processual em causa na hipótese 
específica versada nos autos, inexiste divergência quanto ao direito material em tese 
aplicável ao caso concreto, revelando-se incabível o conhecimento do incidente de 
uniformização interposto pela parte autora também com espeque na Súmula 43 da TNU: 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 



10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

115. 0500671-94.2020.4.05.8404 
Recorrente:   Maria Da Saúde Da Costa 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional   



Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS, HORAS-EXTRA E ADICIONAL 
NOTURNO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL 
NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 
DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na falta de interesse de agir resultante do ingresso em juízo sem a 
apresentação de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito ao órgão 
fazendário. O julgado estendeu às pretensões de natureza tributária a aplicabilidade das 
conclusões extraídas do posicionamento do c. STF ao julgar o RE 631240, à luz do sistema 
previdenciário, a teor da orientação firmada pelo STJ no REsp 1734733/PE.  

4. Quanto ao ponto, destacou a turma de origem: “Cumpre destacar que a própria 
existência de contestação de mérito, consoante entendimento do Supremo não é 
suficiente para configurar a resistência à pretensão, na medida em que o réu é obrigado 
a concentrar toda a sua defesa em referido ato, não sendo prudente que este limite-se a 
arguir a ausência de pretensão resistida, tendo sido aplicado tal efeito à contestação 
apenas como uma solução provisória”. 

5. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pelas 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco, para as quais a 
provocação da Administração não é exigível na seara tributária como pressuposto à 
caracterização do interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio precedente do 
STF ressalva a formulação de requerimento administrativo quando o entendimento da 
Administração for notoriamente desfavorável ao administrado. Negado seguimento ao 



IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, 
em face da decisão tida como divergente.  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

7. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

8. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do 
mérito, reconhecendo a falta de condição da ação, consubstanciada no interesse 
processual, conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de 
origem impede o conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados 
no enunciado antes aludido.  

9. Nesse toar, ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de 
interpretação quanto à configuração do instituto processual em causa na hipótese 
específica versada nos autos, inexiste divergência quanto ao direito material em tese 
aplicável ao caso concreto, revelando-se incabível o conhecimento do incidente de 
uniformização interposto pela parte autora também com espeque na Súmula 43 da TNU: 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 

10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 



 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

116. 0500677-04.2020.4.05.8404 
Recorrente:   Luiz Alves Feitoza 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional   
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner 
 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE 
INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS, HORAS-EXTRA E ADICIONAL 
NOTURNO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL 
NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 E QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 
DA TNU. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da 



Seção Judiciária de Alagoas, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e 
regimentais de admissibilidade recursal. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF: 
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente 
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos 
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito com 
fundamento na falta de interesse de agir resultante do ingresso em juízo sem a 
apresentação de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito ao órgão 
fazendário. O julgado estendeu às pretensões de natureza tributária a aplicabilidade das 
conclusões extraídas do posicionamento do c. STF ao julgar o RE 631240, à luz do sistema 
previdenciário, a teor da orientação firmada pelo STJ no REsp 1734733/PE.  

4. Quanto ao ponto, destacou a turma de origem: “Cumpre destacar que a própria 
existência de contestação de mérito, consoante entendimento do Supremo não é 
suficiente para configurar a resistência à pretensão, na medida em que o réu é obrigado 
a concentrar toda a sua defesa em referido ato, não sendo prudente que este limite-se a 
arguir a ausência de pretensão resistida, tendo sido aplicado tal efeito à contestação 
apenas como uma solução provisória”. 

5. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional, 
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado 
sobre a mesma questão pelas 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco, para as quais a 
provocação da Administração não é exigível na seara tributária como pressuposto à 
caracterização do interesse de agir, sob o fundamento de que o próprio precedente do 
STF ressalva a formulação de requerimento administrativo quando o entendimento da 
Administração for notoriamente desfavorável ao administrado. Negado seguimento ao 
IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, 
em face da decisão tida como divergente.  

6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma 
Regional de Uniformização.  Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de 
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na 
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da 
matéria probatória. 

7. Dispõe a questão de ordem nº 35 da TNU que “O conhecimento do pedido de 
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por 
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”. 

8. Considerando que, no caso concreto, o processo foi extinto sem julgamento do 
mérito, reconhecendo a falta de condição da ação, consubstanciada no interesse 



processual, conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de 
origem impede o conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados 
no enunciado antes aludido.  

9. Nesse toar, ainda que a parte autora tenha demonstrado a divergência de 
interpretação quanto à configuração do instituto processual em causa na hipótese 
específica versada nos autos, inexiste divergência quanto ao direito material em tese 
aplicável ao caso concreto, revelando-se incabível o conhecimento do incidente de 
uniformização interposto pela parte autora também com espeque na Súmula 43 da TNU: 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 

10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela 
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o 
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

11. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, conforme determina a Questão 
de Ordem nº 29 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE 
 

117. 0507489-54.2018.4.05.8300  
Recorrente:  União Federal  
Advogado:  Advocacia Geral da União   
Recorrido (a): Maria Do Socorro Leite Calife  
Adv/Proc: Bruno de Albuquerque Baptista  OAB/ PE019805 e outro 
Origem:  1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 
VOTO VENCIDO  
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO DE AUDITOR-FISCAL DA AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA REDISTRIBUÍDO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ÓRGÃO DA 
UNIÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE DETERMINA 
ADEQUAÇÃO PARA RESPONSABILIZAR O INSS. RESPONSABILIDADE APENAS DA 
UNIÃO. ACOLHIMENTO DO AGRAVO DO INSS COM NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 

VOTO 

Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que determinou, em pedido de uniformização da União, a adequação de 
acórdão da Primeira Turma Recursal de Pernambuco (anexo 17). 

O pronunciamento da Presidência (anexo 34) sintetizou a controvérsia posta no 
incidente: 

“O acórdão impugnado manteve sentença de parcial procedência para condenar a União 
ao pagamento de gratificação denominada “Bônus de Eficiência” desde dezembro de 
2016, afastada a responsabilidade do INSS. 

Aduz a recorrente que o INSS é parte legítima para compor a lide, uma vez que, 
conforme registrado na sentença, na hipótese de sua manutenção quanto ao mérito, 
objeto de recurso próprio da União, a responsabilidade pelo pagamento do bônus de 
eficiência deve recair sobre o ente a quem a recorrida estava vinculada à época. 

Em defesa dessa tese, colaciona paradigma da 2ª TR/PE (0521895-17.2017.4.05.8300S) 
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do 
pedido de uniformização.” 



Após, a decisão ora impugnada apresentou a seguinte fundamentação: 

“No caso, observa-se que o objeto do Incidente de Uniformização versa sobre 
legitimidade passiva, questão de direito processual, sendo inadmissível o cabimento do 
incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula nº 43, da TNU, segundo a 
qual ‘Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual’. 

Contudo, impende ressaltar que em caso a este em tudo assemelhado decidiu a TRU no 
sentido supra quando do julgamento do processo n.º 0521881-33.2017.4.05.8300 
realizado na 30º Sessão ordinária, em 09/12/2019, na qual estabeleceu a superação do 
entendimento, conhecido processualmente como “overruling”, para reconhecer a 
responsabilidade do INSS pelo pagamento dos retroativos de bônus de eficiência, até a 
data em que a parte autora efetivamente migrou para a Receita Federal. 

(…) 

Compulsando os autos, conclui-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o 
entendimento desta Turma Regional de Uniformização – TRU. 

Destarte, necessário se faz a readequação do julgado recorrido, a fim de fazer valer a 
uniformização da jurisprudência firmada neste órgão regional.” 

Sucede que o incidente merece outro desfecho. 

De fato o acórdão recorrido tem a ementa que segue: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. BÔNUS DE EFICIÊNCIA. MP Nº 
765/2016 CONVERTIDA NA LEI Nº 13.464/2017. PARCELAS ATRASADAS. 
TRANSFERÊNCIA DO QUADRO DE PESSOAL DE ORIGEM PARA A RECEITA DO BRASIL. 
LEI Nº 11.457/2007. PAGAMENTO RETROATIVO AO PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA 
IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL. 
RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.” 

Na ocasião, a Turma Regional manteve sentença que negou a responsabilidade do INSS 
pelo pagamento, sem excluir a autarquia do pólo passivo. 

Já a Segunda Turma Recursal de Pernambuco, em acórdão apontado como paradigma, 
decidiu responsabilizar os dois entes públicos pela dívida: 

“ADMINISTRATIVO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA. ATRASADOS. AUDITOR-FISCAL DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARGO REDISTRIBUÍDO PARA A UNIÃO. PAGAMENTO DA FOLHA 
PELO ÓRGÃO DE ORIGEM ATÉ EFETIVAÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO. DIVISÃO DE 
RESPONSABILIDADE ENTRE UNIÃO E INSS. RECURSOS IMPROVIDOS. ”  

Portanto, embora tenha havido no agravo pedido de exclusão do INSS, a questão da 
legitimidade é matéria incontroversa, sendo a divergência restrita à responsabilidade, 
tema de cunho material e não processual, como se nota das ementas.  

No particular, interessa registrar que a Turma Regional de Uniformização, em realidade, 
não firmou entendimento sobre tal ponto, ao julgar o Processo 0521881-
33.2017.4.05.8300, em 09/12/2019, pois havia duplo fundamento no acórdão então, 
cada uma suficiente para mantê-lo: 



“a discussão aqui travada, qual seja, a responsabilidade ou não de o INSS arcar com o 
ônus financeiro do pagamento de atrasados da vantagem em destaque pelo período em 
que a parte autora esteve incluída em sua folha de pagamento implica discussão acerca 
de legitimidade passiva ad causam, isto é, matéria processual, o que, como sabido, não 
é passível de ser feita em sede de pedido de uniformização, que demanda divergência 
acerca da aplicação do direito material. Aplica-se, pois, aqui a Súmula 43 da TNU (Não 
cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual) 

Ainda que assim não fosse, há ainda outro óbice a impedir o conhecimento do pedido 
de uniformização. Com efeito, como se observa dos anexos 28 e 30, as Egrégias Primeira 
e Terceira Turma Recursais de Pernambuco, conquanto tenham inicialmente seguido a 
tese defendida pelo recorrente, no sentido da ilegitimidade passiva do INSS, evoluíram 
em seu entendimento em julgados mais recentes do que aqueles apontados como 
paradigma pelo INSS, para entender que, sim, tem o INSS responsabilidade por pagar 
atrasados da vantagem em discussão pelo período em que a parte autora ou servidor 
instituidor da pensão esteve vinculado à folha de pagamento da autarquia, tese que, 
portanto, coincide com aquela adotada e mantida atualmente, ao que parece, pela 
Segunda Turma Recursal de Pernambuco, da qual emanou o julgado recorrido.” 

Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância 
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões 
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e 
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.  

Portanto, há divergência a uniformizar, uma vez que entre o acórdão recorrido e o 
aresto paradigma apresentam discordância acerca de interpretação de dispositivo legal. 

Nesse contexto, deve prevalecer a fundamentação do acórdão impugnado, sendo 
relevante, a propósito, o seguinte trecho: 

“Observa-se que o adicional remuneratório denominado Bônus de Eficiência foi 
instituído pela MP nº 765/2016, convertida na Lei nº 13.464/2017. Com efeito, quando 
da criação da Receita Federal do Brasil houve a transferência imediata do quadro de 
servidores ativos e inativos integrantes da antiga Receita Previdenciária, por força do 
disposto no art. 10, §4º, da Lei nº 11.457/2007, de tal sorte que não há respaldo para a 
limitação temporal dos efeitos decorrentes da redistribuição dos cargos correlatos.  

Isto porque a efetiva migração dos servidores mediante a transferência da folha de 
pagamento à União Federal consubstancia mera conduta administrativa executória do 
comando normativo concessivo da gratificação aludida, sem o condão de afastar a 
responsabilidade do ente federal pelo pagamento das despesas de pessoal, sobretudo 
diante das alterações orçamentárias advindas da reestruturação empreendida em 2007.  

Assim, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento dos ex-servidores da receita 
previdenciária passou à União muito antes da criação do “Bônus de Eficiência”, cabe a 
ela o pagamento integral da gratificação, independentemente da data na qual os dados 



de folha de pagamento foram efetivamente enviados pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social. 

Eventuais atrasos no envio dos dados de pagamento pela autarquia previdenciária não 
tem o efeito de alterar a legitimidade do pagamento, a qual, repita-se, passou a ser da 
União desde o ano de 2007.” 

Deveras, o art. 10, §4º, da Lei 11.457/2007 estabelece: 

“Ficam transportados para a folha de pessoal inativo do Ministério da Fazenda os 
proventos e as pensões decorrentes do exercício dos cargos de Auditor-Fiscal da 
Previdência Social transformados nos termos deste artigo.” 

Antes, o art. 8º do mesmo diploma legislativo determina: 

“Ficam redistribuídos, na forma do § 1o do art. 37 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social e do INSS para a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil os cargos ocupados e vagos da Carreira Auditoria-
Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro 
de 2002.” 

Como se vê da legislação de regência, operou-se não apenas a redistribuição de cargos 
de servidores ativos como também a transferência de pagamento para a União, não 
havendo na lei qualquer ressalva acerca de passivos então existentes. 

Desse modo, voto por PROVER o agravo do INSS, a fim de conhecer e negar o pedido 
de uniformização da União, fixando a seguinte tese: “É de responsabilidade da União 
o pagamento de passivos vencimentais relativos a cargos da carreira de Auditoria-
Fiscal do INSS redistribuídos para a Receita Federal do Brasil”. 

GILTON BATISTA BRITO 

Juiz Federal Relator 

 

VOTO VENCEDOR 

 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 
MAS DECIDIU DEVOLVER OS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO. ADMINISTRATIVO. 
REGIME REMUNERATÓRIO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO 
PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS. DIVERGÊNCIA NA 
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONHECIMENTO DO INCIDENTE INTERPOSTO PELA UNIÃO, AINDA QUE POR 
VIA REFLEXA. ÓBICE DA SÚMULA 43 DA TNU. ACÓRDÃO NA ORIGEM 
MANTIDO. AGRAVO INTERNO DO INSS PROVIDO. 

1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência 
desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência admitido na origem, apresentado 



perante a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco pela 
União, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de 
admissibilidade recursal, mas determinou a devolução dos autos ao órgão de 
origem para adequação ao entendimento firmado anteriormente por este 
colegiado. 

2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do 
CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – 
o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do 
relator ou do presidente”. 

3. O acórdão combatido foi proferido pela 3ª TR/PE, ao concluir pela 
responsabilidade integral da União Federal pelo pagamento da gratificação 
intitulada como bônus de eficiência aos auditores fiscais egressos da receita 
previdenciária, sob o fundamento de que a transferência da folha de pessoal 
para a União Federal foi realizada antes da instituição da bonificação em 
comento, por força da norma estatuída no art. 10, §4º, da Lei nº 11.457/2007. 

4. O ente político, em suas razões lançadas no incidente de uniformização 
regional, sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o 
entendimento formado pela 2ª TR/PE, para o qual a responsabilidade do INSS 
pelo pagamento do adicional aos auditores fiscais redistribuídos à União Federal 
persistiria até a efetiva transferência da folha de pagamentos correlata, nos 
moldes preconizados pelo dispositivo aludido. 

5. Admitido o incidente de uniformização pela Presidência da 3ª Turma 
Recursal/PE, foi-lhe negado seguimento pela Presidência deste órgão 
uniformizador, com fundamento de se tratar de questão de natureza processual, 
a esbarrar no óbice imposto na Súmula 43 da TNU. 

6. Em que pese a inadmissibilidade do recurso em razão do referido óbice 
processual, a Presidência deste órgão, por entender que a TRU teria superado o 
entendimento firmado no acórdão combatido, determinou a devolução dos 
autos à Turma Recursal de origem para adequação à orientação deste colegiado, 
o que ensejou a interposição do presente agravo interno pelo INSS. 

7. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento 
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material 
proferidas por Turmas Recursais da mesma região na interpretação da lei (art. 
14, §1º, da Lei nº 10.259/2001), bem como quando houver divergência entre 
Turmas Recursais e a Turma Regional de Uniformização.  Além disso, como se 
sabe, o conhecimento do incidente de uniformização pressupõe a comprovação 
da divergência de entendimentos na interpretação do direito material, vedada a 
pretensão de nova ponderação acerca da matéria probatória. 



8. Inobstante a demonstração da similitude fática e jurídica entre o acórdão 
impugnado e aquele paradigmático pela União, de fato, como bem assinalou a 
Presidência deste órgão uniformizador, o recurso interposto, para além de 
esbarrar na vedação do art. 14, da Lei n.º 10.259/2001, que somente admite a 
insurgência recursal em face de divergência entre decisões em relação ao direito 
material, atenta contra a Súmula 43 da TNU. 

9. Assim, não é possível este colegiado investir no mérito do recurso inicialmente 
interposto pela União para, por via reflexa, mesmo lhe negando seguimento, 
atender à sua pretensão, quando se está diante de questão cujo conhecimento é 
vedado pela legislação vigente. 

10. Nesse contexto, o agravo interno interposto pelo INSS merece provimento, 
porquanto visa restabelecer, de forma integral, o resultado estabelecido no 
acórdão de origem.  

11. Diante desse cenário, cumpre dar provimento ao agravo interno interposto 
pelo INSS em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, para, 
ratificando a decisão que negou seguimento ao incidente de uniformização da 
União, afastar a ordem de devolução dos autos à Turma Recursal de origem para 
adequação do julgado. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria, 
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. 

Recife, data da validação. 

 

Claudio Kitner 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, dar provimento ao 
agravo do INSS, nos termos do voto vencedor de Dr. Cláudio Kitner, Relator para 
Acórdão. Vencidos o Relator e Dra. Kylce Anne. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

118. 0502759-72.2019.4.05.8103 
Recorrente:  Francisco Ximenes Viana  
Advogado: Michele Naiane Fernandes Marinho  - OAB/ CE034158  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 

REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. SÚMULA 260/TFR. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE 
RECONHECE A DECADÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NEGA A APLICAÇÃO. 
QUESTÃO RESOLVIDA PELO STF NOS TEMAS 313 E 334 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 
544 DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 

VOTO 

Em agravo, pretende-se a reforma de acórdão da Primeira Turma Recursal do Ceará 
(anexo 26) que reconheceu a decadência. 

A decisão da Presidência desta Turma Regional (anexo 49) sintetizou a controvérsia 
posta na instância uniformizadora:  

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão que 
inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, desafiado em face 
de acórdão da 1ª TR/CE, sob o fundamento de que o acórdão recorrido se encontra no 
mesmo sentido da jurisprudência da TNU e do STJ (art.14, inciso III, alínea “a”, do RITNU). 

A Turma Recursal manteve sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito 
por reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão da aposentadoria 
por invalidez derivada do auxílio-doença, mediante aplicação da Súmula nº 260, do TFR. 

Observou-se que o auxílio-doença tivera início em 20/04/1988, tendo sido convertido em 
aposentadoria por invalidez em 01/03/1989, antes da Medida Provisória nº 1.523/97, 
logo, o prazo decadencial para revisão do ato de concessão do benefício teve como 
termo inicial a data que se iniciou a vigência da referida norma, em 28/06/1997. Sendo 



assim, como o ajuizamento da demanda apenas se deu em 01/03/2019, o prazo previsto 
no art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91 já havia expirado, razão pela qual a decadência 
deveria ser reconhecida. 

A parte autora, ora agravante, alega que o que se pretende com a aplicação da Súmula 
nº 260, do TFR não é revisar o ato de concessão do benefício, mas apenas alterar os 
índices de reajustamento de benefício originário, readequando a renda mensal, razão 
pela qual a decadência deve ser afastada. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da TR/PE (0502094- 09.2008.4.05.8308) e 
da TR/RN (0502324-10.2019.4.05.8100), alegando atender aos requisitos do artigo 14, 
da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização."  

O acórdão paradigma (anexo 31) teve interpretação diversa quanto a aplicação da 
decadência: 

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. QUESTÃO REFERENTE À 
REVISAO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO JÁ EM FRUIÇÃO. SÚMULA 260 TFR. ART. 
58 ADCT. VIABILIDADE DE REVISÃO DA EQUIVALÊNCIA DE SALÁRIOS MÍNIMOS DO 
BENEFÍCIO DE APOSENTADRIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA. 
SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO." 

O entendimento recorrido deve prevalecer, considerando que o pronunciamento 
registra data de início do benefício em 03.89 e o ajuizamento ocorreu em 03.2019.  

O acórdão paradigma, em realidade, ignora o momento de concessão do benefício, 
momento decisivo operar a decadência, porque envolve pretensão de cálculo mais 
vantajoso da Renda Mensal Inicial - RMI. 

A decisão recorrida converge com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no 
RE 626.489, quando se fixou a seguinte tese, em 16.10.2013, no Tema 313: 

"I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; 

II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, 
inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que 
a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997." (grifou-se) 

No RE 630501, o Supremo Tribunal Federal, em 21.02.2013, já havia fixado tese mais 
específica no Tema 334: 

"Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao 
beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior 
ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do 
direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas." (grifou-se) 

O Superior Tribunal de Justiça, igualmente, tem tese sobre a questão no Tema 544, que 
tratou de revisão da renda mensal em pensão por morte: 

“O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é 
o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário. Incide o 
prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 



1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios 
concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo 
a contar da sua vigência (28.6.1997).” 

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao incidente, com fixação da seguinte 
tese: "O entendimento do STF no Tema 313 e 334 alcança a revisão de benefícios com 
base na Súmula 260/TFR". 

ACÓRDÃO 

Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização.  Composição e quorum certificados 
nos autos. 

GILTON BATISTA BRITO 

Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, preliminarmente, 
conhecer o incidente regional de uniformização, nos termos do voto do Relator, 
vencido Dr. Eduardo, que não admitia o conhecimento do Incidente. No mérito, por 
maioria, negar provimento ao Incidente, fixando a tese: "O entendimento do STF no 
Tema 313 e 334 alcança a revisão de benefícios com base na Súmula 260/TFR", vencido 
Dr. Eduardo que se opunha à referida fixação. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

119. 0500459-13.2019.4.05.8403 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Miguel Raimundo Gomes  



Adv/Proc:  Bruno Matarazzo Pennacchi Sarmento Pereira  - OAB/ RN015456A  
Origem:  Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 

 DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE INVOCA O PANORAMA INSTRUTÓRIO REALIZADO. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME NA INSTÂNCIA UNIFORMIZADORA. RECURSO IMPROVIDO. 
VOTO 
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 70) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 
Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 
É trecho da decisão impugnada (anexo 77):  
“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra decisão da Presidência da 
TR/RN que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, sob o 
fundamento de que o acórdão paradigma não guarda similitude fática e jurídica com o 
acórdão vergastado (Questão de Ordem nº 22, da TNU). 
O acórdão recorrido manteve sentença que reconheceu a especialidade dos períodos 
10/01/1992 a 05/03/1997, de 18/11/2003 a 15/12/2013 e de 01/08/2014 a 09/08/2018, 
por considerar que os períodos possuíram idêntica forma de aferição, ainda que os 
PPRAs não demonstrem a totalidade dos períodos, visto que o autor desempenha sua 
atividade na mesma empresa (Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA) desde 
10/01/1992, com exposição aos mesmos fatores de risco – ruído e calor – durante todo 
esse período. 
O recorrente, por sua vez, aduz que só se deve aceitar como idôneo PPP que tem por 
embasamento documento técnico (e.g. PPRA) que traga os períodos cuja especialidade 
pretende comprovar, fazendo prevalecer o documento técnico sobre o PPP. 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 1ª TR/PE (0501499-66.2015.4.05.8307), 
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do 
pedido de uniformização. 
Decido. 
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização 
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas 
por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta 
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, 
portanto, soluções jurídicas divergentes para casos similares. 
No processo paradigma invocado, a 1ª TR/PE verificou a presença de contradição nas 
informações do PPP apresentado em juízo com o apresentado na ocasião do 
requerimento administrativo, considerando o PPP apresentado na via judicial inidôneo. 
Por outro lado, na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal reconheceu a 
especialidade dos períodos trabalhados pelo autor, ainda que os PPRAs não 
demonstrassem a totalidade do período, por presunção de que, como o autor 
desempenha a mesma atividade na mesma empresa desde 10/01/1992, sempre esteve 
exposto aos mesmos fatores de risco – ruído e calor. 



Sendo assim, observa-se que os acórdãos não guardam similitude, devendo incidir a 
Questão de Ordem nº 22, da TNU, segundo a qual: “É possível o não-conhecimento do 
pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não 
guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 
Outrossim, verifica-se a argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, 
uma vez que ataca os fundamentos do acórdão impugnado para adentrar na valoração 
da documentação que instruiu o processo, consequentemente, reclamando a reanálise 
de provas, impossibilitando a caracterização do incidente. Incidindo, portanto, a Súmula 
nº 42, da TNU, segundo a qual “Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”. 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.” 
Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância 
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões 
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e 
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.  
No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, uma vez que entre o acórdão 
recorrido e o aresto paradigma não há discordância de interpretação ao dispositivo legal 
em questão, ou seja, inexistem teses jurídicas diversas a serem unificadas, mas, sim, 
pretensão de reanálise baseada em suporte fático-probatório produzido, o que é 
inviável na instância uniformizadora.  
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 
ACÓRDÃO 
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum de votação certificados nos 
autos. 
GILTON BATISTA BRITO 
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

120. 0504674-15.2017.4.05.8108 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Francisco Gilnezio da Guia 
Adv/Proc:  Flávio Sousa Farias- OAB/ CE018571  
Origem:  2ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 

 DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE INVOCA O PANORAMA INSTRUTÓRIO REALIZADO. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME NA INSTÂNCIA UNIFORMIZADORA. RECURSO IMPROVIDO. 

VOTO 

Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Segunda Turma Recursal do Ceará (anexo 39) que não admitiu o pedido 
de uniformização regional. 

Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 

É trecho da decisão impugnada (anexo 45):  

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra decisão da Presidência da 
2ª TR/CE que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, sob o 
fundamento de que o acórdão paradigma não guarda similitude fática e jurídica com o 
acórdão recorrido (Questão de Ordem nº 22, da TNU), bem como que o recurso 
implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU). 

O acórdão impugnado manteve sentença de procedência do pedido de concessão de 
seguro-desemprego para pescador artesanal referente ao período de defeso, por 
considerar que os documentos exigidos pela legislação foram efetivamente 
apresentados pela parte autora. 

A autarquia previdenciária federal, ora recorrente, por sua vez, aduz que a sentença 
deve ser anulada a fim deque se produza prova em audiência acerca do possível labor 
do autor no período entre defesos. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas do 1ª TR/CE (0504027-83.2018.4.05.8108), 
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do 
pedido de uniformização. 

Decido. 



Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização 
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas 
por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta 
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, 
portanto, soluções jurídicas divergentes para casos similares. 

Na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal concluiu pela procedência do pedido 
da parte autora por verificar que o conjunto probatório acostado dos autos se mostra 
bastante robusto para comprovar a condição de pescador artesanal em embarcação de 
pequeno porte. 

Por outro lado, no acórdão paradigma acostado, a 1ª TR/CE considerou que os 
documentos juntados pela parte autora se constituíam apenas em início de prova 
material, sendo importante a produção de prova oral para verificação de possível labor 
no período entre defesos, razão pela qual a sentença fora anulada. 

Ocorre que os documentos acostados nos dois casos não são os mesmos, logo, não se 
pode considerar que os órgãos julgadores estão atribuindo à mesma situação fática, 
julgamentos diferentes. 

Sendo assim, deve incidir a Questão de Ordem nº 22, da TNU, segundo a qual: “É possível 
o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o 
acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

Outrossim, observa-se que a pretensão do recorrente de revisar o julgado não pode ser 
alcançada por meio desta modalidade recursal, porquanto importaria na reapreciação e 
revaloração de conjunto probatório, uma vez que o julgado não padece de qualquer 
vício a macular a sua validade, tampouco interpreta a lei federal de forma a divergir de 
qualquer outro entendimento jurisprudencial (Súmula 42, da TNU). 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo inominado.” 

Outrossim, verifica-se a argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, 
uma vez que ataca os fundamentos do acórdão impugnado para adentrar na valoração 
da documentação que instruiu o processo, consequentemente, reclamando a reanálise 
de provas, impossibilitando a caracterização do incidente. Incidindo, portanto, a Súmula 
nº 42, da TNU, segundo a qual “Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”. 

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.” 

Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância 
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões 
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e 
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.  

No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, uma vez que entre o acórdão 
recorrido e o aresto paradigma não há discordância de interpretação ao dispositivo legal 
em questão, ou seja, inexistem teses jurídicas diversas a serem unificadas, mas, sim, 



pretensão de reanálise baseada em suporte fático-probatório produzido, o que é 
inviável na instância uniformizadora.  

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 

ACÓRDÃO 

Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum de votação certificados nos 
autos. 

GILTON BATISTA BRITO 

Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

121. 0502810-09.2017.4.05.8312 
Recorrente:  Valdeci Alexandre Da Costa 
Advogado: Givaldo Cândido Dos Santos - OAB/ PE009831D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 
 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA INSTÂNCIA 
UNIFORMIZADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICA DECISÃO DA TURMA 



NACIONAL EM JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO REGIONAL. 
RECURSO IMPROVIDO. 

VOTO 

Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Primeira Turma Recursal de Pernambuco (anexo 58) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 

Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 

É trecho da decisão impugnada (anexo 62):  

“Trata-se de agravo inominado, interposto pela parte autora, contra decisão que 
inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência apresentado em face de 
acórdão da 1ª TR/PE, sob o fundamento de impossibilidade de reexame fático-
probatório (Súmula nº 42, da TNU). 

O acórdão recorrido não reconheceu como especial o período laborado anterior a 
29/04/1995, aplicando a tese firmada no PUIL nº 452, segundo o qual, o labor em 
agroindústria de cana-de-açúcar que não demonstre o concomitante exercício na 
agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a 
edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como 
tempo especial. 

Entendeu-se que tendo em vista que, nos autos consta a informação de que o Autor 
laborou na lavoura da cana-de-açúcar, descaracterizada estava a especialidade prevista 
para os empregados da agroindústria/agropecuária. 

Alega a parte autora, ora agravante, que trabalhava na agropecuária, o que caracteriza 
a atividade como especial por presunção legal anterior a 28/04/1995, nos moldes da 
decisão do STJ no PUIL nº 452. Sustenta, ainda, que juntou petição (anexo 48 a 50) com 
os Estatutos Sociais das empresas, os quais, segundo o recorrente, evidenciam as 
atividades correlatas à agropecuária, mas que a Turma Recursal não apreciou os 
referidos Estatutos Sociais em virtude do encerramento da fase probatória, 
desconsiderando as provas referidas. 

Colaciona-se paradigmas da 3ª TR/PE (0500170-33.2017.4.05.8312S; 0502810-
09.2017.4.05.8312 e 0501226-67.2018.4.05.8312S), alegando atender aos requisitos 
dispostos no artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de 
uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização 
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas 
por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta 
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, 
portanto, soluções jurídicas divergentes para casos similares. 



Quanto à questão do trabalhador rurícola que exerce atividade de cultivo de cana-de-
açúcar, a 1ª seção do STJ julgou procedente o pedido de uniformização de interpretação 
de lei apresentado pelo INSS, que fixou a tese jurídica pelo não reconhecimento da 
especialidade para atividade exercida por empregado rural na lavoura de cana-de-
açúcar, conforme se depreende do julgamento do PUIL 452; “in verbis”: 

(…) 

Quanto à questão do não reconhecimento de trabalho na agropecuária, percebe-se que 
o acórdão se amparou na valoração das provas contidas nos autos, que informam o 
labor na lavoura de cana e não na agropecuária. 

Assim, a parte Autora alega, em sede de pedido de uniformização regional de 
jurisprudência, que diante do novo posicionamento do STJ entendendo pela 
impossibilidade de enquadramento da especialidade, por presunção, da atividade do 
trabalhador rural em Usina/Engenho de Cana-de-Açúcar, que deveria ter a 
oportunidade de produzir novas provas para buscar a comprovação do exercício de 
atividade especial, tanto que juntou documentos das Usinas de beneficiamento de 
Cana-de-Açúcar (anexos 48 a 50), visando comprovar que se tratava de Empresas 
Agroindustriais. 

Logo, é cediço que a pretensão do recorrente de revisar o julgado não pode ser 
alcançada por meio desta modalidade recursal, porquanto importaria na reapreciação e 
revaloração de conjunto probatório, uma vez que o julgado não padece de qualquer 
vício a macular a sua validade, tampouco interpreta a lei federal de forma a divergir de 
qualquer outro entendimento jurisprudencial (Súmula 42, da TNU). 

Ademais, observo que o objeto do Incidente de Uniformização versa sobre a 
possibilidade de produção de provas, questão de direito processual, sendo inadmissível 
o cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula nº 43, da 
TNU, segundo a qual “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual”. 

Assim, não está demonstrado o dissídio, porquanto ausente a necessária similitude 
fático-jurídica. 

Diante dessas considerações, deve ser aplicado à hipótese o enunciado da Questão de 
Ordem nº 22 da TNU, segundo o qual “É possível o não-conhecimento do pedido de 
uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda 
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

Ademais, no que tange à exposição a agentes químicos, a TNU, no julgamento do 
PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108, firmou orientação no sentido de que a análise da 
especialidade em decorrência da exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 
da Norma Regulamentadora 15 é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, 
independentemente do período em que prestada a atividade.” 

Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância 
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões 



postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e 
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.  

No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, uma vez que entre o acórdão 
recorrido e o aresto paradigma não há discordância de interpretação ao dispositivo legal 
em questão, ou seja, inexistem teses jurídicas diversas a serem unificadas, mas, sim, 
pretensão de reanálise baseada em suporte fático-probatório produzido, o que é 
inviável na instância uniformizadora.  

Além disso, o acórdão recorrido, em juízo de adequação, aplicou tese da Turma Nacional 
de Uniformização, sendo certo que a via adequada de impugnação, prevista nos arts. 40 
e ss. do Regimento Interno, é a reclamação e não novo incidente, agora dirigido à Turma 
Regional, especialmente quando esta tem posição convergente com a instância 
nacional. 

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 

ACÓRDÃO 

Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum de votação certificados nos 
autos. 

GILTON BATISTA BRITO 

Juiz Federal Relator 

 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 



 

122. 0500856-72.2019.4.05.8306 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Luis Belarmino Da Silva  
Adv/Proc:  Marcos Antonio Inácio Da Silva - OAB/ PB004007  
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE 
INVOCA O PANORAMA INSTRUTÓRIO REALIZADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA 
COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA INSTÂNCIA 
UNIFORMIZADORA. RECURSO IMPROVIDO. 

VOTO 

Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Primeira Turma Recursal de Pernambuco (anexo 39) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 

Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 

É trecho da decisão impugnada (anexo 53):  

“Trata-se de agravo inominado, interposto pelo INSS, contra decisão que inadmitiu o 
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência desafiado em face de acórdão 
de 1ª TR/PE, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não guarda similitude fática 
e jurídica com os acórdãos paradigmas (Questão de Ordem nº 22, da TNU) 

O Acórdão recorrido reformou sentença de parcial procedência para conceder o pedido 
de aposentadoria especial, em virtude do reconhecimento da especialidade do período 
laborado em manipulação do fertilizante NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), mediante 
enquadramento nos itens 1.0.12 dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999. 

Aduz o INSS, ora agravante, que o período não pode ser reconhecido como especial, 
uma vez a mera manipulação de fertilizantes compostos de fósforo, nitrogênio e 
potássio (NPK) não se subsume às hipóteses previstas no Anexo 13 da NR-15. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ª TR/PE (0502130-24.2017.4.05.8312), 
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do 
pedido de uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização 
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas 
por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta 
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, 
portanto, soluções jurídicas divergentes para casos similares. 



Na específica hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a especialidade do 
período laborado sob a manipulação e submissão de fertilizantes compostos de fósforo, 
visto que apenas demanda uma análise qualitativa, em virtude da previsão nos Anexo n. 
13 e Anexo n. 13-A da NR n. 15 do MTE. 

Inclusive, o PPP apresentado informa que, no período laborado, o autor se encontrava 
também submetido aos agentes químicos ureia, nitrogênio, fosfato e demais compostos 
fosforados. 

Dessa forma, a mera exposição da parte autora ao agente nocivo químico fósforo  
reputaria especial a atividade exercida pelo período em questão. 

No acórdão paradigma, por outro lado, afirma-se que “não consta do PPP que o autor 
aplicou defensivos organofosforados, mas apenas que ele manipulava produtos 
compostos de fósforo, nitrogênio e potássio.” 

Assim, não está demonstrado o dissídio, porquanto ausente a necessária similitude 
fático-jurídica. 

Diante dessas considerações, deve ser aplicado à hipótese o enunciado da Questão de 
Ordem nº 22 da TNU, segundo o qual “É possível o não-conhecimento do pedido de 
uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda 
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

Ademais, no que tange à exposição a agentes químicos, a TNU, no julgamento do 
PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108, firmou orientação no sentido de que a análise da 
especialidade em decorrência da exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 
da Norma Regulamentadora 15 é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, 
independentemente do período em que prestada a atividade.” 

Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância 
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões 
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e 
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.  

No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, uma vez que entre o acórdão 
recorrido e o aresto paradigma não há discordância de interpretação ao dispositivo legal 
em questão, ou seja, inexistem teses jurídicas diversas a serem unificadas, mas, sim, 
pretensão de reanálise baseada em suporte fático-probatório produzido, o que é 
inviável na instância uniformizadora.  

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 

ACÓRDÃO 

Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum de votação certificados nos 
autos. 

GILTON BATISTA BRITO 

Juiz Federal Relator 



Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima. 

Secretaria da TRU 

 

123. 0500985-43.2020.4.05.8403  
Recorrente: Vera Lúcia Barbosa Dantas Albino    
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outro 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR MUNICIPAL VINCULADO AO RGPS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE 
PRÉVIO REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
IMPROVIDO. 
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 70) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 
Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 
A decisão impugnada (anexo 24) invoca contrariedade do pedido ao entendimento do 
STF na repercussão geral do RE 631240/ MG, registrando: 
“Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor 
a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou 
requerimento administrativo junto ao INSS e este foi negado. 



Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir (uma das condições da 
ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter sido atendido pelo INSS na via 
administrativa, devendo o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento administrativo não viola 
o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se 
não houve pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, 
não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: “Não há como caracterizar 
lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. 
O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar 
que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu 
pedido”. 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária a “ratio 
decidendi" aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não serem diversas as 
premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 
1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao do Supremo, em caso semelhante ao dos 
autos (...)” 
Embora ponderável a fundamentação do pronunciamento, em realidade, a impugnação, 
tal como formulada, esbarra na Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização 
aplicável à instância regional: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre 
matéria processual." É que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam de 
existência ou não de interesse processual, questão não sujeita à uniformização, 
conforme regrado no art. 14 da Lei 10.259/2001: 
“Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei.” 
Desse modo, nos limites do recurso, voto por NEGAR PROVIMENTO  ao agravo. 
ACÓRDÃO 
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum certificados nos autos. 
GILTON BATISTA BRITO 
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 



substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

124. 0510703-07.2019.4.05.8401 
Recorrente: Antonia Fabíola Barbosa  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 

DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR MUNICIPAL VINCULADO AO RGPS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE 
PRÉVIO REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
IMPROVIDO. 
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 19) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 
Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 
A decisão impugnada (anexo 24) invoca contrariedade do incidente ao entendimento 
do STF na repercussão geral do RE 631240/ MG, registrando: 
“Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor 
a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou 
requerimento administrativo junto ao INSS e este foi negado. 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir (uma das condições da 
ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter sido atendido pelo INSS na via 
administrativa, devendo o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento administrativo não viola 
o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se 
não houve pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, 
não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 



Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: “Não há como caracterizar 
lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. 
O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar 
que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu 
pedido”. 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária a “ratio 
decidendi" aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não serem diversas as 
premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 
1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao do Supremo, em caso semelhante ao dos 
autos (...)” 
Embora ponderável a fundamentação do pronunciamento, em realidade, a impugnação, 
tal como formulada, esbarra na Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização 
aplicável à instância regional: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre 
matéria processual." É que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam de 
existência ou não de interesse processual, questão não sujeita à uniformização, 
conforme regrado no art. 14 da Lei 10.259/2001: 
“Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei.” 
Desse modo, nos limites do recurso, voto por NEGAR PROVIMENTO  ao agravo. 
ACÓRDÃO 
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum certificados nos autos. 
GILTON BATISTA BRITO 
Juiz Federal Relator 
 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  



Secretaria da TRU 

 

125. 0500916-17.2020.4.05.8401 
Recorrente: Cícera Roberta Da Rocha  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR MUNICIPAL VINCULADO AO RGPS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE 
PRÉVIO REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
IMPROVIDO. 
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 15) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 
Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 
A decisão impugnada (anexo 19) invoca contrariedade do incidente ao entendimento 
do STF na repercussão geral do RE 631240/ MG, registrando: 
“Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor 
a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou 
requerimento administrativo junto ao INSS e este foi negado. 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir (uma das condições da 
ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter sido atendido pelo INSS na via 
administrativa, devendo o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento administrativo não viola 
o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se 
não houve pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, 
não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: “Não há como caracterizar 
lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. 
O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar 
que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu 
pedido”. 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária a “ratio 
decidendi" aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não serem diversas as 
premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 



1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao do Supremo, em caso semelhante ao dos 
autos (...)” 
Embora ponderável a fundamentação do pronunciamento, em realidade, a impugnação, 
tal como formulada, esbarra na Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização 
aplicável à instância regional: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre 
matéria processual." É que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam de 
existência ou não de interesse processual, questão não sujeita à uniformização, 
conforme regrado no art. 14 da Lei 10.259/2001: 
“Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei.” 
Desse modo, nos limites do recurso, voto por NEGAR PROVIMENTO  ao agravo. 
ACÓRDÃO 
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum certificados nos autos. 
GILTON BATISTA BRITO 
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

126. 0503237-25.2020.4.05.8401 
Recorrente: Reijane Costa De Souza  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  



Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 

DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR MUNICIPAL VINCULADO AO RGPS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE 
PRÉVIO REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
IMPROVIDO. 
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 18) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 
Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 
A decisão impugnada (anexo 23) invoca contrariedade do incidente ao entendimento 
do STF na repercussão geral do RE 631240/ MG, registrando: 
“Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor 
a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou 
requerimento administrativo junto ao INSS e este foi negado. 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir (uma das condições da 
ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter sido atendido pelo INSS na via 
administrativa, devendo o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento administrativo não viola 
o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se 
não houve pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, 
não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: “Não há como caracterizar 
lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. 
O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar 
que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu 
pedido”. 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária a “ratio 
decidendi" aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não serem diversas as 
premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 
1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao do Supremo, em caso semelhante ao dos 
autos (...)” 
Embora ponderável a fundamentação do pronunciamento, em realidade, a impugnação, 
tal como formulada, esbarra na Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização 
aplicável à instância regional: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre 
matéria processual." É que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam de 
existência ou não de interesse processual, questão não sujeita à uniformização, 
conforme regrado no art. 14 da Lei 10.259/2001: 



“Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei.” 
Desse modo, nos limites do recurso, voto por NEGAR PROVIMENTO  ao agravo. 
ACÓRDÃO 
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum certificados nos autos. 
GILTON BATISTA BRITO 
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

127. 0503296-13.2020.4.05.8401 
Recorrente:  José Alcione De Menezes 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 

DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR MUNICIPAL VINCULADO AO RGPS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE 
PRÉVIO REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
IMPROVIDO. 



Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 21) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 
Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 
A decisão impugnada (anexo 26) invoca contrariedade do incidente ao entendimento 
do STF na repercussão geral do RE 631240/ MG, registrando: 
“Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor 
a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou 
requerimento administrativo junto ao INSS e este foi negado. 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir (uma das condições da 
ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter sido atendido pelo INSS na via 
administrativa, devendo o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento administrativo não viola 
o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se 
não houve pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, 
não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: “Não há como caracterizar 
lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. 
O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar 
que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu 
pedido”. 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária a “ratio 
decidendi" aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não serem diversas as 
premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 
1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao do Supremo, em caso semelhante ao dos 
autos (...)” 
Embora ponderável a fundamentação do pronunciamento, em realidade, a impugnação, 
tal como formulada, esbarra na Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização 
aplicável à instância regional: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre 
matéria processual." É que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam de 
existência ou não de interesse processual, questão não sujeita à uniformização, 
conforme regrado no art. 14 da Lei 10.259/2001: 
“Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei.” 
Desse modo, nos limites do recurso, voto por NEGAR PROVIMENTO  ao agravo. 
ACÓRDÃO 
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum certificados nos autos. 
GILTON BATISTA BRITO 
Juiz Federal Relator 



 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

128. 0502473-39.2020.4.05.8401 
Recorrente:  Marivania De Sousa Moura Araújo  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR MUNICIPAL VINCULADO AO RGPS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE 
PRÉVIO REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
IMPROVIDO. 
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 18) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 
Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 
A decisão impugnada (anexo 23) invoca contrariedade do incidente ao entendimento 
do STF na repercussão geral do RE 631240/ MG, registrando: 



“Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor 
a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou 
requerimento administrativo junto ao INSS e este foi negado. 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir (uma das condições da 
ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter sido atendido pelo INSS na via 
administrativa, devendo o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento administrativo não viola 
o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se 
não houve pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, 
não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: “Não há como caracterizar 
lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. 
O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar 
que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu 
pedido”. 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária a “ratio 
decidendi" aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não serem diversas as 
premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 
1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao do Supremo, em caso semelhante ao dos 
autos (...)” 
Embora ponderável a fundamentação do pronunciamento, em realidade, a impugnação, 
tal como formulada, esbarra na Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização 
aplicável à instância regional: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre 
matéria processual." É que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam de 
existência ou não de interesse processual, questão não sujeita à uniformização, 
conforme regrado no art. 14 da Lei 10.259/2001: 
“Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei.” 
Desse modo, nos limites do recurso, voto por NEGAR PROVIMENTO  ao agravo. 
ACÓRDÃO 
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum certificados nos autos. 
GILTON BATISTA BRITO 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

 

129. 0509689-85.2019.4.05.8401 
Recorrente:  Luzia Edna dos Santos  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 

DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR MUNICIPAL VINCULADO AO RGPS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE IMPÕE 
PRÉVIO REQUERIMENTO, EXTINGUINDO O PROCESSO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE 
DISPENSA A EXIGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO 
IMPROVIDO. 
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de 
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da 
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 31) que não admitiu o 
pedido de uniformização regional. 
Contudo, não merece acolhimento a pretensão. 
A decisão impugnada (anexo 36) invoca contrariedade do incidente ao entendimento 
do STF na repercussão geral do RE 631240/ MG, registrando: 
“Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor 
a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou 
requerimento administrativo junto ao INSS e este foi negado. 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir (uma das condições da 
ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter sido atendido pelo INSS na via 
administrativa, devendo o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento administrativo não viola 
o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se 



não houve pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, 
não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: “Não há como caracterizar 
lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. 
O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar 
que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu 
pedido”. 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária a “ratio 
decidendi" aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não serem diversas as 
premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 
1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao do Supremo, em caso semelhante ao dos 
autos (...)” 
Embora ponderável a fundamentação do pronunciamento, em realidade, a impugnação, 
tal como formulada, esbarra na Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização 
aplicável à instância regional: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre 
matéria processual." É que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam de 
existência ou não de interesse processual, questão não sujeita à uniformização, 
conforme regrado no art. 14 da Lei 10.259/2001: 
“Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei.” 
Desse modo, nos limites do recurso, voto por NEGAR PROVIMENTO  ao agravo. 
ACÓRDÃO 
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
NEGAR PROVIMENTO ao agravo.  Composição e quorum certificados nos autos. 
GILTON BATISTA BRITO 
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

130. 0518157-05.2018.4.05.8100  
Recorrente:  Cristiana Vieira de Andrade  
Advogado: Ana Candida Vieira De Andrade - OAB/ PB008646A  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  2ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito 

VOTO VENCIDO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DISPENSA DE CARÊNCIA. ALCANCE DA EXPRESSÃO LEGAL 
PARALISIA INCAPACITANTE E IRREVERSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGA O 
BENEFÍCIO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE CONCEDE. PROVIMENTO DO PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO . 

VOTO 

Pretende-se a reforma do acórdão da Segunda Turma Recursal do Ceará (anexo 17). 

O pronunciamento da Presidência (anexo 46) sintetizou a controvérsia posta no 
incidente: 

“A Turma Recursal reformou sentença de procedência do pedido de concessão de 
aposentadoria por invalidez, para julgar o pleito autoral improcedente, por não 
constatar o cumprimento da carência exigida pela legislação, ainda que a demandante 
seja portadora de aneurisma que gerou sequelas incapacitantes totais e definitivas, 
atestada pelo perito judicial, concluindo que esta patologia não se equipara por analogia 
a qualquer das doenças elencadas como as que dispensam carência. 

A parte autora, por sua vez, sustenta que o rol de doenças que dispensam a carência 
constante no artigo 151 da Lei 8.213/91 não é taxativo, mas meramente exemplificativo, 
e que, em razão de o expert ter concluído pela presença de incapacidade total e 
permanente, portanto, o benefício lhe deveria ser concedido, em razão da analogia de 
sua patologia à paralisia incapacitante e irreversível prevista na legislação. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/SE (0500831-53.2019.4.05.8502), 
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do 
pedido de uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização 
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas 



por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta 
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, 
portanto, soluções jurídicas divergentes para casos similares. 

Realizando-se o cotejo analítico, percebe-se que o postulante logrou êxito ao 
demonstrar o dissídio jurisprudencial. 

No paradigma invocado, a TR/SE reconheceu a dispensa do requisito da carência, em 
razão de o laudo pericial ter atestado a incapacidade total e permanente para o trabalho 
decorrente de acidente vascular cerebral, por analogia à “paralisia incapacitante e 
irreversível” presente no art. 151 da Lei 8.213/91. 

Por outro lado, no caso dos autos, a Turma Recursal não verificou a possibilidade de se 
fazer analogia à “paralisia incapacitante e irreversível”, ainda que o perito judicial tenha 
atestado a presença de incapacidade laborativa total e permanente em virtude das 
sequelas do aneurisma. 

Portanto, verifica-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência de 
interpretação, tendo em vista se tratar de decisões conflitantes em casos com similitude 
fática e jurídica, oriundas de Turmas Recursais da 5ª Região.” 

De fato o acórdão recorrido tem a ementa que segue: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. ROL DAS 
DOENÇAS ISENTAS DE CARÊNCIA É EXEMPLIFICATIVO. NÃO OBSTANTE, O QUADRO DA 
PARTE AUTORA (ANEURISMA) NÃO SE EQUIPARA ÀS DOENÇAS DESCRITAS NAQUELE 
ROL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO 
DA PARTE AUTORA IMPROVIDO..” 

Já a Turma Recursal de Sergipe, em acórdão apontado como paradigma, decidiu: 

“PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO 
JUDICIAL PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DISPENSA DE CARÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DO ART. 42 e 151 DA LEI 8.213/91. PROVIMENTO DO RECURSO. TUTELA DE 
URGÊNCIA.”  

Nesse contexto, deve prevalecer a fundamentação do acórdão paradigma, sendo 
relevante, a propósito, o seguinte trecho: 

“Na hipótese, concluiu o laudo judicial pela incapacidade: 

“A parte autora, 43 anos, refere marinheiro, apresenta limitação importante 

associado acidente vascular cerebral hemorrágico em 2017 com hemiparesia a direita e 
hipertensão severa. Apresentou REL NEUROCIRUGIA (26.10.18). As alterações têm 
caráter definitivo e inviabilizam atividades laborativas de forma permanente. Podemos 
afirmar que a limitação prevalece desde a DER (19.06.2017).” 

A perícia judicial converge com o laudo médico administrativo, o qual igualmente 
reconheceu em 10.2017 incapacidade laborativa: 



“MARINEHRO (MECÃNICO DE MÁQUINAS),SOFREU AVC ISQUEIMICO EM 04- 06-2017,HJ 
COM HEMIPARESIA EM HEMICORPO Á DIREITA 

(…) 

Quanto à qualidade de segurado, negada na origem, tem-se que o CNIS noticia vínculo 
no reingresso a partir 03.04.2017, finalizado em 06.2018. Não há que falar em carência, 
pois o art. 151 da Lei 8.213/91 disciplina as enfermidades que dispensam tal exigência, 
incluindo a paralisia irreversível e incapacitante: ” 

Como se vê o entendimento considerou como fundamental no conceito legal de 
paralisia a incapacidade total e definitiva. 

Já no acórdão impugnado, a despeito da incapacidade total e definitiva, o benefício foi 
negado, com a seguinte fundamentação: 

“Eis o quadro de diagnósticos elencados na perícia judicial: 

(…) 

Periciada foi acometida por aneurisma, em fevereiro de 2015, evoluindo com sequelas, 
que a incapacitam para seu labor habitual, e neste momento a incapacitam de forma 
total, em relação a duração desta incapacidade temos o que chamamos na perícia 
previdenciária de incapacidade por tempo indefinido, ou seja, é insuscetível de 
alteração em prazo previsível com os recursos da terapêutica e reabilitação 
disponíveis no momento, sendo assim: caso de aposentadoria por invalidez, devido a 
impossibilidade de determinar um prazo previsível de recuperação e até mesmo 
possibilidade de reversão desta incapacidade ou não. Não há incapacidade para atos da 
vida civil. Não é alienação mental." (grifos nossos) 

Como se vê, não há alienação mental, nem cegueira ou paralisia. O aneurisma, sem 
dúvida, gerou sequelas e incapacita a promovente para o trabalho, mas não se equipara 
por analogia a qualquer das doenças elencadas como as que dispensam carência. 

E assim sendo, não houve comprovação do cumprimento da carência.” 

Ora, no caso, a básica fática é a mesma, pois os acórdãos, discrepantes do resultado, 
deram consequência jurídica diversa para a mesma situação: reconhecimento judicial 
de incapacidade total e definitiva, com dispensa de carência no acórdão paradigma e, 
ao revés, impondo-se tal requisito no acórdão recorrido.  

Sucede que, em se tratando de aposentadoria por invalidez, irreversibilidade é sinônimo 
de definitividade e incapacitante de total inviabilidade de atividade de subsistência, 
conforme o art. 42 da Lei 8.213/91: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”  

Desse modo, voto por PROVER o incidente, devolvendo o processo à origem a fim de 
aplicar a seguinte tese: “O conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante para 



efeito de dispensa de carência coincide com a incapacidade total e definitiva no caso 
de aposentadoria por invalidez”. 

GILTON BATISTA BRITO 

Juiz Federal Relator 

 

VOTO VENCEDOR 

 

 

 

PROCESSO 0518157-05.2018.4.05.8100 

Recorrente: Cristiana Vieira de Andrade  

Advogado: Ana Candida Vieira De Andrade - OAB/ PB008646A  

Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS 

Adv/Proc: Procuradoria Federal 

Origem:  2ª Turma Recursal SJCE 

Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 

EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR 
INCAPACIDADE. DISPENSA DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. JURISPRUDÊNCIA DA TNU. 
IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 

Vistos... 

I.                  O histórico. 

Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado 
por CRISTIANA VIEIRA DE ANDRADE junto à decisão proferida na Ação Especial 
Cível movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

O acórdão impugnado (2ª TRSJCE) entendeu que o quadro multipatológico que 
acomete o autor não permite o enquadramento do caso concreto nas hipóteses 
do artigo 151 da Lei 8.213/91. 

Aduz o recorrente: a) que o rol de doenças que dispensam a carência 
constante no artigo 151 da Lei 8.213/91 não é taxativo, mas meramente 
exemplificativo, e que, em razão de o expert ter concluído pela presença de 
incapacidade total e permanente, o benefício lhe deveria ser concedido, em razão 
da analogia de sua patologia à paralisia incapacitante e irreversível prevista na 
legislação.  b) dissenso jurisprudencial em face do entendimento preconizado pela 
TRSJSE, que reconheceu a dispensa do requisito da carência, em razão de o laudo 



pericial ter atestado a incapacidade total e permanente para o trabalho 
decorrente de acidente vascular cerebral, por analogia à “paralisia incapacitante 
e irreversível” presente no art. 151 da Lei 8.213/91.  

Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 
questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei”. 

Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecer o acidente 
vascular cerebral como causa de isenção de carência. 

A questão trazida aos autos foi apreciada no julgamento do PEDILEF n°. 
0006548-38.2012.4.01.3304, de relatoria do Juiz Federal Fábio de Souza Filho, na 
sessão de 06/11/2019, onde firmou-se o seguinte entendimento: 

“Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao 
Pedido de Uniformização, para anular o acórdão recorrido e 
determinar o retorno dos autos à Turma de Origem para que 
proceda a adequação do julgado, reafirma a tese de que "a 
dispensa de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei n. 8.213/91, 
nos casos de acidente vascular cerebral, somente é possível nas 
hipóteses de paralisia irreversível e incapacitante (art. 151 da Lei 
n. 8.213/91)" 

    A interpretação restritiva quanto à rol de doenças incapacitantes já foi 
decidida, inclusive, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: 

“Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM 
LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal 
assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de 
previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por 
invalidez com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. O benefício será devido com proventos integrais 
quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
“na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo 
ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam 
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, 



segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza 
taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (STF, 
Pleno, RE 656860, rel. Min. Teori Zavascki, Acórdão Eletrônico 
Repercussão Geral, Mérito DJe-181, public 18.09.2014)”. 

O STF tem reiteradamente confirmado tal entendimento (2ª. T., RE 
1160883 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13.02.2019; 1ª. T., ARE 918179 AgR, rel. 
Min. Edson Fachin, DJe-069  public 14.04.2016). 

Cuidando-se de mesma premissa de direito (previdenciário; benefícios por 
incapacidade, conforme nomenclatura atual da EC n. 103/2019; discussão sobre 
caráter taxativo ou não da norma infraconstitucional) não há qualquer diferença 
na ratio decidendi que permita optar por linha diversa. 

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a turma de origem afirma 
que inexiste na hipótese dos autos paralisia irreversível e incapacitante: 

“Com todas as vênias, entendo que apesar da gravidade do 
quadro e da própria imprevisibilidade do aneurisma, é preciso 
que haja semelhança concreta com as patologias acima 
elencadas. 

Não é qualquer quadro psíquico que pode ser equiparado a 
alienação mental, nem qualquer visão subnormal que pode ser 
equiparada a cegueira. 

Apesar da autora ter sofrido um aneurisma, não há notícia de 
paralisia, enquanto a TNU, recentemente, fixou a tese de que " 
A dispensa de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 
8.213/91, nos casos de acidente vascular cerebral (AVC), 
somente é possível nas hipóteses de paralisia irreversível e 
incapacitante (art. 151)". 
(https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2019/07-julho/dispensa-
de-carencia-nos-casos-de-avc-somente-e-possivel-nas-
hipoteses-de-paralisia-irreversivel-e-incapacitante). 

(...) 

Como se vê, não há alienação mental, nem cegueira ou paralisia. 
O aneurisma, sem dúvida, gerou sequelas e incapacita a 
promovente para o trabalho, mas não se equipara por analogia 
a qualquer das doenças elencadas como as que dispensam 
carência”. 

Desta feita, o acórdão recorrido analisou a questão sob o prisma ora 
definido, tendo concluído pela não caracterização de um quadro incapacitante. 

Assim, é o caso de negar provimento ao pedido de uniformização. 



III.     Dispositivo. 

Ante o exposto, voto por  NEGAR PROVIMENTO ao incidente de 
uniformização do autor, fixando, neste âmbito regional, a mesma tese firmada na 
TNU (PEDILEF n. 0006548-38.2012.4.01.3304/BA, rel. Fabio de Souza Silva, data de 
validação 11.11.2019): "A dispensa de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei 
n. 8.213/91, nos casos de acidente vascular cerebral, somente é possível nas 
hipóteses de paralisia irreversível e incapacitante (art. 151 da Lei n. 8.213/91)". 

Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais da 5ª Região decidiu, preliminarmente, por maioria, conhecer o Incidente 
de Uniformização, vencidos os Juízes Federais Francisco Glauber Pessoa Alves, 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo, Flávio Roberto Ferreira de Lima e Júlio Rodrigues 
Coelho Neto. No mérito, vencido o Juiz Federal Gilton Batista Brito, negar 
provimento ao Incidente, fixando a tese: "A dispensa de carência, nos termos do 
art. 26, II, da Lei n. 8.213/91, nos casos de acidente vascular cerebral, somente é 
possível nas hipóteses de paralisia irreversível e incapacitante (art. 151 da Lei n. 
8.213/91)". 

Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a 
isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para o acórdão 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, preliminarmente, por maioria, 
conhecer o Incidente de Uniformização, vencidos Dr. Glauber, Dr. Guilherme, Dr. 
Flávio e Dr. Júlio. No mérito, negar provimento ao Incidente, vencido o Relator, 
fixando a tese, nos termos do voto vencedor do relator para Acórdão, Dr. Francisco 



Glauber: "A dispensa de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei n. 8.213/91, nos 
casos de acidente vascular cerebral, somente é possível nas hipóteses de paralisia 
irreversível e incapacitante (art. 151 da Lei n. 8.213/91)". 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho  – Presidente da 1ª TR/CE 
 

 131. 0511581-59.2019.4.05.8100 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Yasmin Vitoria Batista Silva 
Adv/Proc: Diego Lima de Farias  - OAB/CE022985     
Origem:  2ªTurma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. PEDIDO DE 
REEXAME DE PROVA. MATÉRIA PROCESSUAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO 
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou 
provimento a agravo contra decisão do Presidente da 2ª TR/CE que inadmitiu o Pedido 
de Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado. 

A decisão do Presidente da TRU, ora submetida a exame, está fundamentada nos 
seguintes termos: 

"Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra 
decisão da Presidência da 2ª TR/CE que inadmitiu o Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência, sob os fundamentos 



de que o recurso versa sobre matéria processual (Súmula nº 43, 
da TNU), bem como que este implicaria em reexame do conjunto 
probatório (Súmula nº 42, da TNU), por fim, considerou-se que 
acórdão paradigma não guarda similitude fática e jurídica com o 
acórdão recorrido (Questão de Ordem nº 22, da TNU). 

A Turma Recursal reformou sentença de improcedência para 
conceder o pedido de prestação continuada à pessoa com 
deficiência (LOAS) por invalidez, verificando o interesse de agir, 
haja vista a mora da autarquia previdenciária federal em 
analisar o pedido da parte autora na via administrativa. 

A autarquia previdenciária federal, ora agravante, sustenta que 
não há interesse de agir, visto que o prazo transcorrido no caso 
não é de todo irrazoável, tendo em vista as dificuldades 
operacionais necessárias à análise do requerimento. 

Ademais, sustenta que nada impede que a parte interessada 
ingresse com nova demanda judicial posteriormente, no caso de 
efetivo indeferimento administrativo do benefício, apresentando 
a respectiva decisão administrativa. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ª TR/CE 
(0532524-34.2018.4.05.8100) alegando atender aos requisitos 
do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de 
uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido 
de uniformização quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo 
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma 
jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções 
jurídicas divergentes para casos similares. 

No acórdão paradigma invocado, a 3ª TR/CE não verificou o 
interesse de agir da parte autora, visto que esta só havia 
apresentado o documento de protocolo do pedido junto a 
autarquia ré e que o tempo de espera foi bem menor ao tempo 
de espera do caso dos autos. 

Na específica hipótese dos autos, contudo, a Turma Recursal 
observou a presença do interesse de agir, visto que o benefício 
foi requerido administrativamente pelo interessado, mas o INSS 
se manteve inerte em oferecer uma decisão por um período 
superior a 45 dias (6 meses de espera). 

Desta forma, verifica-se que o paradigma invocado pela parte 
autora não guarda similitude fática e jurídica com o caso dos 
autos, razão pela qual deve ser aplicado à hipótese o enunciado 
da Questão de Ordem nº 22, da TNU, segundo a qual: “É possível 



o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão 
monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude 
fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

Cumpre ressaltar também que o objeto do presente recurso é 
matéria de direito processual – interesse de agir – razão pela 
qual é inadmissível o cabimento do incidente de uniformização, 
a teor do que dispõem a Súmula nº 43, da TNU, segundo a qual 
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual”. 

Outrossim, sabe-se que o incidente de uniformização é recurso 
excepcional. Portanto, ele não se destina a reexaminar matéria 
fático-probatória, restando impossibilitada a discussão acerca 
do enquadramento de fatos em determinada hipóteses jurídicas. 

Contudo, verifica-se que a pretensão do recorrente de revisar o 
julgado não pode ser alcançada por meio desta modalidade 
recursal, porquanto importaria na reapreciação e revaloração de 
conjunto probatório, visto que a Turma Recursal se pautou nas 
provas coligidas nos autos para proferir a decisão impugnada 
(Súmula nº 42, da TNU). 

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado." 

  

Não há reparo a ser feito na decisão recorrida. 

O conhecimento do pedido de uniformização tem como requisito essencial a 
discrepância entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que 
as decisões postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses 
jurídicas e conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei. 

No caso dos autos, entretanto, observa-se que não há divergência a uniformizar. 

Assim, não restando comprovada a similitude fático-jurídica entre o acórdão proferido 
pela 2ª TR/CE e o aresto paradigma, não se tem por caracterizada a divergência de 
interpretação, de modo que deve ser reconhecido o acerto da decisão que negou 
seguimento ao Pedido de Uniformização Regional. 

Inclusive, conforme bem pontuado na decisão agravada, o exame da questão importaria 
revolver ao exame dos fatos, o que é impossível na via excepcional do pedido de 
uniformização. 

Por fim, é de se registrar que a matéria objeto do recurso, qual seja, a configuração de 
interesse de agir, é de cunho processual, não sendo apta a ensejar a interposição de 
pedido de uniformização de jurisprudência, que, nos termos da Lei 10.259/2001, presta-
se a discutir apenas aspectos de direito substantivo. 

Ante o exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento. 

ACÓRDÃO 



Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos dos 
presentes relatório e voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

132. 0518200-55.2017.4.05.8300  
Recorrente: Fernando Antônio Feijó Dubeux    
Advogado: Antônio Almir do Vale Reis Júnior   - OAB/PE027685D  e outro    
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:   1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 



AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. PEDIDO DE 
REEXAME DE PROVA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO 
INTERNO IMPROVIDO. 

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou 
provimento a agravo contra decisão do Presidente da 1ª TR/PE que inadmitiu o Pedido 
de Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado. 

A decisão do Presidente da TRU, ora submetida a exame, está fundamentada nos 
seguintes termos: 

"Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, 
contra decisão da Presidência da 1ª TR/PE que inadmitiu o 
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, sob os 
fundamentos de que o recurso implicaria em reexame de matéria 
fática (Súmula nº 42, da TNU) e de que a mera transcrição do 
acórdão paradigma não é suficiente para demonstração da 
divergência apontada. 

A Turma Recursal reformou sentença para julgar improcedente 
pedido de revisão de RMI da aposentadoria, por considerar que 
a prova documental – Relação dos Salários de Contribuição 
(anexo 20) – é frágil, visto que está desacompanhada de 
contracheques ou GFPS, além de ser um documento 
extemporâneo em relação ao período dos salários de 
contribuição que o a parte autora pretende ver acrescido ao 
cálculo da RMI, devendo, portanto, prevalecer os salários de 
contribuição constantes do CNIS. 

A parte autora, ora agravante, sustenta que não foi contestada 
a fidedignidade da CTPS, de forma que as anotações regulares 
contidas neste documento possuem o condão de comprovar o 
real valor do salário de contribuição, o qual deve prevalecer 
sobre as informações contidas no CNIS. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ª TR/PE 
(0504711-78.2018.4.05.8311), alegando atender aos requisitos 
do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de 
uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido 
de uniformização quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo 
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma 
jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções 
jurídicas divergentes para casos similares. 

No acórdão paradigma invocado, a 3ª TR/PE considerou a 
presunção de veracidade das informações regulares contidas na 



CTPS entendendo que estas deveriam prevalecer sobre as 
informações contidas no CNIS, na medida em que estas são 
fornecidas pelo próprio empregador quando do preenchimento 
da GFIP.   

Por sua vez, na específica hipótese dos autos, a decisão colegiada 
recorrida constatou que as informações contidas no CNIS 
deveriam prevalecer sobre a Relação de Salários de Contribuição, 
registrados na CTPS, prova produzida unilateralmente pela parte 
autora, visto que estava desacompanhada de outras provas 
e por ser um documento extemporâneo em relação ao período 
dos salários de contribuição que o autor pretendia ver acrescido 
ao cálculo da RMI. 

Verifica-se, portanto, que a Turma Recursal não se pautou 
unicamente no fato de que a CNIS deveria prevalecer sobre a 
CTPS, mas também que a relação de salários de contribuição foi 
um documento extemporâneo ao período que o autor pretendia 
ver acrescido ao cálculo da RMI. Fundamento este que não foi 
impugnado pela parte autora, incidindo, portanto, a Questão de 
Ordem nº 18, da TNU: “É inadmissível o pedido de uniformização 
quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento 
suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles”. 

Outrossim, observa-se que a pretensão do recorrente de revisar 
o julgado não pode ser alcançada por meio desta modalidade 
recursal, porquanto importaria na reapreciação e revaloração de 
conjunto probatório, visto que a Turma Recursal se pautou nos 
elementos fáticos constantes nos autos para indeferir o pleito 
autoral. Ademais, o julgado não padece de qualquer vício a 
macular a sua validade, tampouco interpreta a lei federal de 
forma a divergir de qualquer outro entendimento jurisprudencial 
(Súmula nº 42, da TNU). 

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado." 

 Não há reparo a ser feito na decisão recorrida. 

 O conhecimento do pedido de uniformização tem como requisito essencial a 
discrepância entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que 
as decisões postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses 
jurídicas e conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei. 

 No caso dos autos, entretanto, observa-se que não há divergência a uniformizar. 
Enquanto a decisão recorrida limitou-se a analisar a validade da relação dos salários de 
contribuição produzidos pela parte autora, o acórdão paradigma tratou da força 
probatória das anotações na CTPS do segurado. Efetivamente, a validade e a força 
probatória das anotações na CTPS não foram objeto de análise no acórdão recorrido, de 
modo que não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma. 

Assim, não restando comprovada a similitude fático-jurídica entre o acórdão proferido 
pela 1ª TR/PE e o aresto paradigma, não se tem por caracterizada a divergência de 



interpretação, de modo que deve ser reconhecido o acerto da decisão que negou 
seguimento ao Pedido de Uniformização Regional. 

 Inclusive, conforme bem pontuado na decisão agravada, o exame do pedido de 
uniformização importaria revolver os fatos. 

O acórdão recorrido pontuou: 

A prova documental trazida pelo autor é frágil, posto que 
desacompanhada de contracheques ou GFPS, além de ser um 
documento extemporâneo em relação ao período dos salários de 
contribuição que o Recorrido pretende ver acrescido ao cálculo 
da RMI. 

Apenas a Relação de Salários de Contribuição, produzida 
unilateralmente pelo autor, desacompanhada de qualquer outra 
prova, não pode prevalecer sobre os registros de contribuições 
efetivamente recolhidas, sendo o caso de reformar a sentença 
para julgar improcedente o pedido. Neste caso, deve prevalecer 
os salários de contribuição constantes do CNIS 

Rever tais conclusões somente seria possível mediante o reexame da matéria de fato, o 
que é impossível na via excepcional do pedido de uniformização. 

 Ante o exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento. 

 ACÓRDÃO 

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos dos 
presentes relatório e voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 

 Recife, 28 de setembro de 2020. 

  

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 



TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

133. 0507902-13.2017.4.05.8200  
Embargos de Declaração 
Embargante:  Amilton Francisco de Lima  
Advogado: Ana Kattarina Bargetzi Nobrega - OAB/PB012596     
Embargado: União federal  
Adv/Proc: Advocacia Geral da União - AGU 
Origem:  Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO - EMENTA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. 
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta TRU que deixou 
de conhecer do Pedido de Uniformização, por entender que a pretensão recursal exigiria 
análise de fato (anexo 80), nos seguintes termos: 

" Com efeito, como se vê do acórdão prolatado pela Turma da 
Paraíba, o motivo que levou ao improvimento do recurso 
inominado foi a prova dos autos, que teria demonstrado que o 
autor efetivamente teria se valido do tempo em dobro para a 
obtenção do tempo mínimo para ingresso na reserva. 

 Em outras palavras, não se tem aqui discussão a respeito da 
possibilidade de conversão de tempo de licença por aquele que 
averbou o tempo para a inatividade, mas não o utilizou de fato, 
mas, sim, situação em que, no entender do Colegiado de 
origem, soberano na análise da matéria fático-probatória, 
houve a real utilização do tempo. 

Se a Turma de origem incidiu em erro ao afirmar que o tempo foi 
utilizado na apuração do tempo mínimo para a inatividade do 
militar, dizer o contrário pressuporia uma reanálise do material 
fático-probatório dos presentes autos, o que é vedado em sede 



pedido de uniformização regional de jurisprudência (Súmula 42 
da TNU)" 

2 - A parte embargante alega a existência de contradição entre o julgado desta TRU e 
"os documentos citados na decisão" (anexo 81). 

3 - Nota-se, assim, que não há contradição interna na decisão embargada, mas sim uma 
pretensão da parte recorrente de rediscutir os fundamentos do julgado, o que não pode 
ser feito pela via estreita dos embargos de declaração. 

4 - Preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, com redação atual dada pelo CPC, 
que "caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos 
no Código de Processo Civil", o que corresponde às hipóteses previstas no art. 1.022 do 
NCPC: contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 

5 - Especificamente sobre a contradição, diga-se que o STJ já firmou orientação de que 
a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo 
("contradição interna"), jamais a contradição com a lei, com outra decisão ou com o 
entendimento da parte, chamada "contradição externa" (vide: EDcl nos EDcl no AgRg no 
REsp 1246894/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
26/04/2016, DJe 11/05/2016). 

6 - Ante o exposto, conheço os presentes embargos de declaração, mas nego-lhes 
provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos 
termos do relatório e do voto do Juiz Federal Relator e dos votos orais de seus demais 
membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

José Eduardo de Melo Vilar Filho 

Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 



– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 
 

 

134. 0503897-78.2018.4.05.8307 
Recorrente: Aluízio Gomes da Silva     
Advogado: JOÃO CAMPIELLO VARELLA NETO - OAB/PE030341D     
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:   2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DECISÃO, NA ORIGEM, QUE SOBRESTOU O PU REGIONAL ATÉ O JULGAMENTO DE PU 
NACIONAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO DE ORDEM N. 30 DA TNU. 
IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE 
DE QUE O OBJETO DO RECURSO SERIA A "OMISSÃO" EM ANALISAR A 
ADMISSIBILIDADE DO PU REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO CONTRA "NÃO 
DECISÃO". AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou 
provimento a agravo contra decisão do Presidente da 2ª TR/PE que sobrestou, na 
origem, o Pedido de Uniformização Regional interposto, até que sejam julgados os dois 
processos selecionados como representativos de controvérsia da matéria discutida, e 
anteriormente remetidos à Turma Nacional de Uniformização. 

Contra a decisão de sobrestamento do PU Regional, foi interposto agravo, 
monocraticamente improvido pelo Presidente da TRU, em decisão assim 
fundamentada: 

Vistos, etc. 

 Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, 
contra decisão da Presidência da 2ª TR/PE que determinou o 
sobrestamento dos autos, para aguardar o julgamento do 
processo nº 0502999-50.2018.4.05.8312, pela Turma Nacional 



de Uniformização, visto que o mesmo órgão já havia admitido 
IUNJ no tocante a mesma matéria. 

A Turma Recursal deixou de reconhecer a especialidade do 
período laborado (01/01/1997 a 05/03/1997) sob a exposição ao 
agente nocivo 2,4D, por entender que nenhum dos agentes 
mencionados está previsto no grupo 1.A da LINACH, não 
havendo prova de que se trata de agente cancerígeno. 

A parte autora, ora agravante, sustenta que a especialidade do 
período deve ser reconhecida, haja vista a previsão do agente 
nocivo 2,4D, no Anexo 13 da NR-15 do MTE. 

Em defesa de tal tese, colaciona paradigma da 3ª TR/PE 
(0501263-94.2018.4.05.8312), alegando atender aos requisitos 
do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do pedido de 
uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido 
de uniformização quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo 
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma 
jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções 
jurídicas divergentes para casos similares. 

Na específica hipótese dos autos, a Presidência da 2ª TR/PE não 
inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de 
Jurisprudência, mas apenas determinou o sobrestamento dos 
autos para aguardar o julgamento do processo nº 0502999-
50.2018.4.05.8312, que trata da mesma matéria, e foi admitido 
pelo mesmo órgão para ser julgado pela Turma Nacional de 
Uniformização. 

Dessa forma, deve ser aplicada a Questão de Ordem nº 30, da 
TNU: "A decisão que determina o sobrestamento do incidente de 
uniformização na origem, por não ter cunho decisório, não 
comporta recurso". 

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado. 

Em face da decisão do Presidente da TRU, foi interposto agravo interno, por meio do 
qual se argumenta que o manejo do agravo inominado "não se deu contra o 
sobrestamento, mas contra a resistência em analisar a admissibilidade do pedido de 
uniformização interposto". 

Assim, o agravante pretende que esse colegiado realize o exame de admissibilidade do 
PU Regional, que se encontra sobrestado na origem, e, para tanto, repete os 
argumentos do PU, com a formulação de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o 
paradigma indicado. 

O recurso interposto não merece provimento. 



A decisão originária não realizou juízo positivo ou negativo de admissibilidade do Pedido 
de Uniformização. Limitou-se a determinar o sobrestamento do PU Regional, em 
atenção ao que dispõe o artigo 14, II, do Regimento Interno da TNU, que estabelece 
etapas sucessivas no processamento dos Pedidos de Uniformização: 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 

I - não conhecer de pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal intempestivo, incabível, prejudicado, interposto por 
parte ilegítima ou carecedor de interesse recursal; 

II - determinar a suspensão junto ao órgão responsável pelo 
exame preliminar de admissibilidade do pedido de uniformização 
de interpretação de lei federal que versar sobre tema submetido 
a julgamento: 

a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos 
recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; 

b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma 
Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de 
interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; ou 
Este texto não substitui a publicação oficial. 

c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em 
incidente de assunção de competência que irradiem efeitos sobre 
a Região. 

III - negar seguimento a pedido de uniformização de 
interpretação de lei federal interposto contra acórdão que esteja 
em conformidade com entendimento consolidado: 

(...) 

IV - encaminhar os autos à Turma de origem para eventual juízo 
de retratação, quando o acórdão recorrido divergir de 
entendimento consolidado: 

(...) 

V - não admitir o pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal, quando desatendidos os seus requisitos, 
notadamente se: 

(...) 

VI - admitir o pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal que preencha os requisitos legais e regimentais, 
encaminhando os autos à Turma Nacional de Uniformização e, 
havendo multiplicidade de recursos com fundamento em 
idêntica questão de direito, indicar sua afetação como 
representativo de controvérsia, observando, neste caso, o 



disposto no art. 16, ficando sobrestados os demais enquanto não 
julgado o caso-piloto; 

(...) 

Dessa forma, não havendo decisão sobre a admissibilidade do PU Regional, incabível o 
recurso interposto. Efetivamente, não há como se processar e julgar recurso contra uma 
decisão que não existe. Recurso, por definição, é a revisão de uma decisão 
anteriormente proferida por outro órgão jurisdicional. Não se presta o recurso a 
obtenção de uma análise "per saltum" da matéria que não foi objeto de deliberação na 
origem. 

Portanto, correta foi a aplicação da Questão de Ordem n. 30 da TNU, que estabelece ser 
irrecorrível a decisão que se limita a determinar o sobrestamento de Pedido de 
Uniformização, por não ter ela conteúdo decisório. 

Ante o exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos dos 
presentes relatório e voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 



Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

135. 0524411-28.2017.4.05.8100 
Recorrente: União federal 
Advogado: Advocacia Geral da União - AGU 
Recorrido (a): Antônio De Pádua Almeida Silva  
Adv/Proc: Claudia Batista De Araújo Alves 
Origem:   3ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU 
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA 3ª TR/CE 
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO PU REGIONAL. DISCUSSÃO 
SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. 
EMPREGADO DA METROFOR POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. DIVERGÊNCIA 
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA DESTA TRU. ENTENDIMENTO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA TAMBÉM COM A TNU. AGRAVO PROVIDO. 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.  

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Exmo. Presidente da TRU, 
que negou provimento ao agravo interposto nos próprios autos, para fins de admissão 
do Incidente de Uniformização, cujo seguimento já havia sido negado na origem.   

2 - Em que pesem as judiciosas razões da decisão agravada, penso que o Pedido de 
Uniformização comporta conhecimento, porquanto o acórdão recorrido adotou 
interpretação do Decreto-Lei n. 956/69, da Lei n. 8.186/91 e da Lei n. 11.483/07, 
contraria aquela aplicada por esta TRU para caso semelhante.    

3 - Desse modo, penso ser adequado o provimento do agravo interposto para, de logo, 
conhecer e analisar o mérito do PU. 

4 - No mérito do PU propriamente dito, verifico que caso análogo ao do acórdão 
recorrido foi decidido por esta TRU nos autos do PU Regional 0513331-
72.2014.4.05.8100 (Rel. Juiz Federal SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA), em que 
se assentou que: 

"a) previsto em lei o requisito (art. 4º da Lei 8.186/91), não 
caberia ao julgador estender benefício além da previsão 
normativa, salvo hipóteses de inconstitucionalidade material, 
por ofensa à isonomia, por exemplo, ou por omissão, o que não 
se vislumbra no caso; 

b) a equiparação não é entre os trabalhadores que exercem, sob 
qualquer vínculo, a condição de ferroviário, mas, sim, entre 



aqueles ferroviários que estão vinculados à União, seja 
diretamente ou por meio de subsidiárias da RFFSA, o que não 
alcança o trabalhador que se aposentou vinculado à METROFOR, 
empresa pública estadual sucessora da CBTU na região 
metropolitana de Fortaleza/CE; 

c) a circunstância de o trabalhador não ter contribuído ou optado 
com ou para a sucessão de empresas não legitima o pleito 
autoral, na medida em que a sucessão de empresas tem respaldo 
legal (art. 1.113 e ss. do CC) e garante apenas os "direitos 
adquiridos" dos trabalhadores (art. 10 da CLT), nos quais não se 
inclui o direito a regime jurídico, de modo que, sucedida a 
empresa pública por empresa privada ou não mais vinculada à 
União, não há que se falar em manutenção de vínculos com a 
União, entre eles a equiparação, por meio da complementação 
de proventos, com os atuais ferroviários públicos." 

5 - Idêntico entendimento foi adotado pela TNU quando do julgamento do PEDILEF 
5000213-47.2016.4.04.7101/RS (Rela. Juíza Federal GISELE CHAVES SAMPAIO 
ALCANTARA), firmando a tese que, para fins de complementação de aposentadoria, o 
conceito de "ferroviário" previsto no art. 4° da Lei n.º 8.186/91 somente contempla o 
funcionário que, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria, compunha 
os quadros da RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias. 

6 - O acórdão recorrido, por outro lado, entendeu que o autor perfazia a condição de 
"ferroviário", prevista no art. 4º da Lei 8.186/91, pelas seguintes razões: 

"No caso dos autos, a parte autora ingressou no quadro da Rede 
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA em 11/05/1984 (anexo 5, fl. 3), 
como celetista, tendo sido transferido para a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU/STU-FOR) e, em seguida, por 
sucessão trabalhista, para a Companhia Cearense de 
Transportes Metropolitanos (METROFOR), de acordo com a 
documentação juntada aos autos (anexos nº 11/12).  

Deve ser ressaltado que em conformidade com a declaração da 
CBTU (anexo 5, fl. 5), o autor era considerado ferroviário na data 
de sua aposentadoria, condição exigida pela lei para a 
complementação da aposentadoria, e ocuparia o Cargo ASM - 
Assistente de Manutenção, nível 112, se na ativa estivesse." 

7 - Nota-se, assim, que o autor, quando da aposentadoria, era empregado da Companhia 
Cearense de Transportes Metropolitanos (METROFOR), para o qual foi transferido por 
sucessão trabalhista, e, embora ocupasse o cargo de ASM - Assistente de Manutenção, 
não poderia ser considerado "ferroviário" para os fins da complementação de 
aposentadoria prevista na Lei 8.186/91. Ao reconhecer esse direito ao autor, o acórdão 
recorrido contrariou o entendimento desta TRU e da TNU para casos similares. 

8 - Ante o exposto, deve ser conhecido e provido o agravo para se conhecer o pedido de 
uniformização, dando-lhe provimento a fim de restabelecer a sentença de 
improcedência, nos termos da Questão de Ordem 38 da TNU ("Em decorrência de 



julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional aplicar o direito ao 
caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a matéria seja de direito 
apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite reexaminar o quadro probatório 
definido pelas instâncias anteriores, podendo para tanto, restabelecer a sentença 
desconstituída por Turma Recursal ou Regional."). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO  ao agravo e ao pedido 
de uniformização, nos termos do relatório e do voto do Juiz Federal Relator e dos votos 
orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

 Recife, 28 de setembro de 2020. 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar 
provimento  ao agravo e ao pedido de uniformização, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

136. 0505379-76.2018.4.05.8108 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  João Vianei Rocha De Sousa 
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias- OAB/CE018571  



Origem:  2ªTurma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS 
CONFRONTADOS.  PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. MATÉRIA PROCESSUAL. 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou 
provimento a agravo contra decisão do Presidente da 2ª TR/CE que inadmitiu o Pedido 
de Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado. 

A decisão do Presidente da TRU, ora submetida a exame, está fundamentada nos 
seguintes termos: 

"Vistos, etc. 

Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra 
decisão da Presidência da 2ª TR/CE que inadmitiu o Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência, sob o fundamento de 
que o acórdão paradigma não guarda similitude fática e jurídica 
com o acórdão recorrido (Questão de Ordem nº 22, da TNU), bem 
como que o recurso implicaria em reexame de matéria fática 
(Súmula nº 42, da TNU). 

O acórdão impugnado manteve sentença de procedência do 
pedido de concessão de seguro-desemprego para pescador 
artesanal referente ao período de defeso, por considerar que os 
documentos exigidos pela legislação foram efetivamente 
apresentados pela parte autora. 

A autarquia previdenciária federal, ora recorrente, por sua vez, 
aduz que a sentença deve ser anulada a fim deque se produza 
prova em audiência acerca do possível labor do autor no período 
entre defesos. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas do 1ª TR/CE 
(0504027-83.2018.4.05.8108), alegando atender aos requisitos 
do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de 
uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido 
de uniformização quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo 
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma 
jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções 
jurídicas divergentes para casos similares. 



         Na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal concluiu 
pela procedência do pedido da parte autora por verificar que o 
conjunto probatório acostado dos autos se mostra bastante 
robusto para comprovar a condição de pescador artesanal em 
embarcação de pequeno porte. 

         Por outro lado, no acórdão paradigma acostado, a 1ª TR/CE 
considerou que os documentos juntados pela parte autora se 
constituíam apenas em início de prova material, sendo 
importante a produção de prova oral para verificação de possível 
labor no período entre defesos, razão pela qual a sentença fora 
anulada. 

         Ocorre que os documentos acostados nos dois casos não são 
os mesmos, logo, não se pode considerar que os órgãos 
julgadores estão atribuindo à mesma situação fática, 
julgamentos diferentes. 

         Sendo assim, deve incidir a Questão de Ordem nº 22, da 
TNU, segundo a qual: "É possível o não-conhecimento do pedido 
de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão 
recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão 
paradigma". 

Outrossim, observa-se que a pretensão do recorrente de revisar 
o julgado não pode ser alcançada por meio desta modalidade 
recursal, porquanto importaria na reapreciação e revaloração de 
conjunto probatório, uma vez que o julgado não padece de 
qualquer vício a macular a sua validade, tampouco interpreta a 
lei federal de forma a divergir de qualquer outro entendimento 
jurisprudencial (Súmula 42, da TNU). 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo inominado." 

Não há reparo a ser feito na decisão recorrida. 

O conhecimento do pedido de uniformização tem como requisito essencial a 
discrepância entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que 
as decisões postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses 
jurídicas e conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei. 

No caso dos autos, entretanto, observa-se que não há divergência a uniformizar. 

Assim, não restando comprovada a similitude fático-jurídica entre o acórdão proferido 
pela 2ª TR/CE e o aresto paradigma, não se tem por caracterizada a divergência de 
interpretação, de modo que deve ser reconhecido o acerto da decisão que negou 
seguimento ao Pedido de Uniformização Regional. 

Inclusive, conforme bem pontuado na decisão agravada, o exame da questão importaria 
reexaminar os fatos, o que é impossível na via excepcional do pedido de uniformização. 

Ante o exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento. 

ACÓRDÃO 



Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do 
relatório e do voto do Juiz Federal Relator e dos votos orais de seus demais membros, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

137. 0520044-40.2017.4.05.8300 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Maria José Da Conceição  
Adv/Proc: Antônio Dário Ambrósio - OAB/PE002675      
Origem:  1ªTurma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO - EMENTA 

PU REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEIXOU DE ENFRENTAR A QUESTÃO 
SUSCITADA NO RECURSO INOMINADO, MESMO APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE 



DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA QUESTÃO DE 
ORDEM 17 DA TNU. PU REGIONAL PREJUDICADO. QUESTÃO DE ORDEM 25. 

1 - Trata-se de Pedido de Uniformização interposto em face de acórdão da 1ª TR/PE, que 
negou provimento ao recurso inominado, determinando a concessão de aposentadoria 
para a autora, desde a DER, por entender preenchida a carência, computando-se o 
tempo constante em Certidão de Tempo de Contribuição. 

2 - Acontece que o recurso inominado do INSS arguiu a impossibilidade de concessão do 
benefício em virtude de a autora, quando do requerimento, estar vinculada ao RPPS e 
não ao RGPS, o que ensejaria a aplicação da regra do artigo 99 da Lei 8.213/91 ("O 
benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta Seção será 
concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e 
calculado na forma da respectiva legislação."). 

3 - Essa tese recursal não foi examinada pela 1ª TR/PE, apesar da interposição 
tempestiva de embargos de declaração pela Autarquia Previdenciária. 

4 - A hipótese dos autos enseja, ao meu sentir, a aplicação das Questões de Ordem 17 e 
25 da TNU, que estabelecem: 

Questão de Ordem 17: Quando o acórdão decidir tema alheio à 
controvérsia, a Turma Nacional de Uniformização de 
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais deve anular o 
julgado. 

Questão de Ordem 25: Decretada de ofício a nulidade do 
acórdão recorrido, ficam prejudicados os pedidos de 
uniformização e eventual agravo regimental. 

5 - A ausência de enfrentamento do tema deduzido no recurso inominado impede a 
formação efetiva de divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma. Tal falha de 
procedimento não permite sequer que se conheçam as razões de decidir da TR quanto 
ao tema trazido no Recurso Inominado, atingindo o direito de fundamentação das 
decisões e inviabilizando que se faça o cotejo entre o acórdão ora combatido e o 
paradigma apresentado. 

6 - Ante o exposto, anulo de ofício o acórdão recorrido e declaro prejudicado o Pedido 
de Uniformização, nos termos das Q.O. 17 e 25 da TNU. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, ANULAR, DE OFÍCIO, O ACÓRDÃO RECORRIDO E 
DECLARAR PREJUDICADO O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos dos presentes 
relatório e voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 



José Eduardo de Melo Vilar Filho 

Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, anular, de 
ofício, o acórdão recorrido e declarar prejudicado o pedido de uniformização , nos 
termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

138. 0501545-37.2019.4.05.8106  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Antonio Gomes Do Ó   
Adv/Proc:   Ítalo Feitosa Gonçalves Alexandrino- OAB/CE029760     
Origem:  3ªTurma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO VENCIDO 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO INSTITUIDOR NA VIGÊNCIA DA LEI 
3.807/60. REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO APENAS NA VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. 
NATUREZA PRESCRICIONAL DO PRAZO DO ARTIGO 74 DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO A NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA A 
PARTIR DE SUA INSTITUIÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU NO PUIL n. 
0502699-64.2017.4.05.8105/CE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E 
PROVIDO. 



1 - Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência em que se busca solucionar 
conflito de interpretação de lei federal consistente na definição do termo inicial de 
pensão por morte cujo fato gerador ocorreu na vigência da Lei 3.807/60, mas o 
requerimento administrativo só foi formulado na vigência da Lei 8.213/91, (com a 
alteração da Lei 9.528/97), em 17/7/2018. 

2 - O acórdão recorrido, da 3ª TR/CE, estabeleceu que os efeitos financeiros do benefício 
seriam devidos desde a data do óbito (20.01.1990), respeitada a prescrição quinquenal, 
em razão do princípio do tempus regit actum, uma vez que a legislação vigente à época 
(Lei nº 3.807/60, consolidada no Decreto nº 89.312/84) estabelecia o termo a quo do 
benefício como a data do óbito, independente da data do requerimento administrativo. 

3 - O aresto paradigma, originado da 1ª TR/CE, por sua vez, definiu que a concessão do 
benefício deve ocorrer somente a partir do requerimento administrativo, ainda que o 
óbito do instituir tenha ocorrido sob a égide da legislação anterior, considerando a 
natureza prescricional dos prazos do art. 74 da Lei 8.213/91 e sua aplicação imediata. 

4 - Estabelecido o dissídio de interpretação, merece ser conhecido o Pedido de 
Uniformização. 

5 - No mérito, observo que o ponto fundamental da divergência decorre da definição 
sobre a natureza jurídica do prazo estabelecido no artigo 74 da Lei 8.213/91. 
Considerado ele um elemento intrínseco do benefício, haveria de se aplicar, como o fez 
o acórdão recorrido, o princípio do "tempus regit actum", de modo que a pensão por 
morte requerida apenas em 2017 pela parte autora teria seu termo inicial 27 anos antes, 
na data do óbito do instituidor, em 1990. Por outro lado, reconhecida a 
natureza  prescricional do referido prazo, haveria de se reconhecer, como o fez o 
acórdão paradigma, que ele tem aplicação imediata para as relações jurídicas já 
constituídas, sendo contado seu curso a partir da edição da nova legislação que o 
instituiu. Afinal, não há direito adquirido à não incidência de  prescrição. 

6 - Conforme já pontuou o STF, "não se incorpora ao patrimônio jurídico de um 
beneficiário o suposto direito à aplicação de uma determinada regra sobre decadência 
para eventuais pedidos de revisão do ato concessório. Como a decadência não integra o 
espectro de pressupostos e condições para a concessão do benefício - sendo um 
elemento externo à prestação previdenciária -, não se pode exigir a manutenção de seu 
regime jurídico." (STF, RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno). 

7 - Especificamente sobre o prazo do art. 74 da Lei 8.213/91, de que cuida o presente 
Pedido de Uniformização, a TNU fixou o seguinte entendimento, no PUIL n. 0502699-
64.2017.4.05.8105/CE: 

1. O princípio tempus regit actum, expresso na súmula 340 do 
STJ, não alcança a disciplina dos prazos decadenciais e 
prescricionais, pois não há direito adquirido à não incidência de 
decadência e prescrição. 

2. A criação de novo prazo prescricional ou decadencial tem 
aplicação imediata, alcançando os fatos anteriores à sua 
vigência. 

3. Nova tese: aplica-se o prazo previsto no inciso I, do art. 74 da 
Lei 8.213/91 aos benefícios com fato gerador anterior ao início 



de vigência da Medida Provisória 1.596-14/97, hipótese em que 
a contagem do prazo deve iniciar-se em 11 de novembro de 1997. 

8 - O caso, pois, é de provimento do Pedido de Uniformização para determinar a 
adequação do julgado à tese firmada pela TNU no PUIL n. 0502699-
64.2017.4.05.8105/CE: "aplica-se o prazo previsto no inciso I, do art. 74 da Lei 8.213/91 
aos benefícios com fato gerador anterior ao início de vigência da Medida Provisória 
1.596-14/97, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 11 de novembro 
de 1997". 

9 - Pedido de Uniformização conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e 
determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado 
segundo a tese firmada pela TNU no PUIL n. 0502699-64.2017.4.05.8105/CE. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 

VOTO VENCEDOR 

 
 

 

  

PROCESSO 0501545-37.2019.4.05.8106 

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Advogado: Procuradoria Federal 

Recorrido (a): Antônio Gomes Do Ó 

Adv/Proc: Ítalo Feitosa Gonçalves Alexandrino - OAB/CE029760     

Origem: 3ª Turma Recursal SJCE 

Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 

EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PENSÃO POR MORTE 
OCORRIDA NA VIGÊNCIA DE LEI QUE ASSEGURAVA DIREITO DESDE O ÓBITO. 
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDENTE DO INSS DESPROVIDO. 1. 
Incidente Regional de Uniformização. 2. “A lei aplicável à concessão de pensão 
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” 
(Súmula 340 do STJ). 3. O direito à pensão por morte retroage à data do óbito 



quando este tenha ocorrido na vigência da legislação que assim assegurava, em 
observância ao princípio do tempus regit actum. 4. Incidente improvido. 

Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência interposto 
pelo INSS em face de acórdão da 3ª TRSJCE, admitido na origem. 

O acórdão impugnado reformou sentença de improcedência, para 
conceder o benefício de pensão por morte, fixando os efeitos financeiros da 
decisão desde a data do óbito (20/01/1990), visto que a morte ocorreu na vigência 
da Lei nº 3.807/60. 

Aduz o recorrente: a) a concessão do benefício somente a partir do 
requerimento administrativo, que apenas se deu em 17.07.2018, ainda que o 
óbito tenha ocorrido sob a égide da legislação anterior; b) dissenso jurisprudencial 
em face do entendimento preconizado pela 1ª TRSJCE, que aplicou o 
entendimento de que a concessão do benefício deve ocorrer somente a partir do 
requerimento administrativo, ainda que o óbito tenha ocorrido sob a égide da 
legislação anterior. 

Pediu o provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

No caso presente, a Turma Recursal de origem  fixou a DIB do benefício de 
pensão por morte a partir de 20/01/1990, seguindo a legislação vigente à data do 
óbito do instituidor da pensão. 

A questão controvertida está em saber se os efeitos financeiros da pensão 
por morte devem retroagir à data do óbito do segurado (lei vigente à época) ou 
do requerimento administrativo (art. 74, I, da Lei nº 8.213/91, com redação dada 
pela Lei nº 9.528/97). 

O tema encontra-se sumulado no STJ: “A lei aplicável à concessão de 
pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 
(Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581) 



Assim, sem maiores delongas, percebe-se que a norma a ser aplicada para 
o caso concreto é aquela vigente à época do óbito do instituidor da pensão por 
morte. Na hipótese dos autos, cuida-se de pensão por morte cujo fato gerador 
ocorreu em 20/01/1990, época em que se encontrava em vigor a Consolidação 
das Leis da Previdência Social - CLPS, consolidada no Decreto nº 89.312/84, em 
cujo art. 164, § 2º havia expresso que: 

“A pensão é devida a contar da data do óbito e o benefício por 
incapacidade a contar do 16º (décimo-sexto) dia do afastamento 
do trabalho, cabendo à empresa pagar a remuneração integral 
do dia do acidente e dos 15 (quinze) dias seguintes.” 

Portanto, a norma então vigente impunha retroação dos efeitos 
financeiros à data do óbito do segurado e não à data do requerimento 
administrativo conforme pretende o recorrente.  

Assim sendo, à luz da súmula 340 do STJ, há que ser assegurado o direito à 
fixação da DIB a partir da data do óbito do(a) instituidor(a) do benefício 
previdenciário de pensão por morte.   

Daí ser o caso de improvimento do incidente de uniformização regional. 

III.     Dispositivo. 

            Ante o exposto: 

            a) NEGO PROVIMENTO ao incidente regional de uniformização interposto 
pelo INSS; 

            b) PROPONHO, neste âmbito regional, a tese seguinte: "O direito à pensão 
por morte retroage à data do óbito quando este tenha ocorrido na vigência da 
legislação que assim assegurava, em observância ao princípio do tempus regit 
actum". 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator  

ACÓRDÃO  



Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por 
maioria, vencidos os Juízes Federais José Eduardo de Melo Vilar e Rudival Gama 
do Nascimento, em  NEGAR PROVIMENTO ao incidente regional de 
uniformização, nos termos do voto do relator. 

Sem custas. Honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da 
condenação, observada a Súmula n. 111 do STJ. 

Recife, data do julgamento.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para acórdão 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, conhecer e negar  
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto vencedor de 
Dr. Francisco Glauber, fixando a seguinte tese: "O direito à pensão por morte retroage 
à data do óbito quando este tenha ocorrido na vigência da Legislação que assim 
assegurava, em observância ao princípio do tempus regit actum". Vencidos o Relator 
originário, Dr. José Eduardo de Melo Vilar e Dr. Rudival Gama.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 



 

139. 0502480-31.2020.4.05.8401  
Recorrente:  Francisco Carlos Bezerra Alves  
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 
 

VOTO-EMENTA 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou 
provimento a agravo contra decisão do Presidente da TR/RN que inadmitiu o Pedido de 
Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado. 

A decisão do Presidente da TRU, que negou seguimento ao Pedido Regional de 
Uniformização, fundamenta-se na natureza processual da matéria debatida no 
incidente, bem como na constatação de que o acórdão da TR/RN está em consonância 
com entendimento consolidado do STF e do STJ. 

A parte agravante sustenta, em seu recurso, que o direito controvertido é a definição 
do direito constitucional de acesso ao Judiciário e que este teria caráter material e não 
processual. Argumenta, ainda, que o caso dos autos comporta "distinguish" em relação 
aos precedentes do STJ e do STF apontados na decisão recorrida. 

Efetivamente, o direito de acesso ao Judiciário, ainda que incluído no rol de direitos 
fundamentais do art. 5º da Constituição Federal, é direito de matriz processual e que 
não afasta a necessidade de se demonstrar interesse de agir, nos termos da legislação 
infraconstitucional. 

Assim, a definição da existência, no caso concreto, de interesse processual, e do 
consequente exercício regular do direito de ação, é matéria de cunho processual, em 
relação a qual é incabível Pedido de Uniformização de Jurisprudência. 

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência da TNU: 

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA 
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 43 DA TNU. 
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de 
Interpretação de Lei (Turma) 5003151-52.2015.4.04.7100, 
FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER - TURMA 
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO) 

Impõe-se, assim, reconhecer a aplicabilidade da Súmula 43 da TNU ao caso em exame 
(não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual), com a 
consequente negativa de seguimento do PU Regional. 



Ante o exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos dos 
presentes relatório e voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

140. 0510298-68.2019.4.05.8401 
Recorrente:  Maria Socorro Dos Santos Medeiros   
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 



AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou 
provimento a agravo contra decisão do Presidente da TR/RN que inadmitiu o Pedido de 
Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado. 

A decisão do Presidente da TRU, que negou seguimento ao Pedido Regional de 
Uniformização, fundamenta-se na natureza processual da matéria debatida no 
incidente, bem como na constatação de que o acórdão da TR/RN está em consonância 
com entendimento consolidado do STF e do STJ. 

A parte agravante sustenta, em seu recurso, que o direito controvertido é a definição 
do direito constitucional de acesso ao Judiciário e que este teria caráter material e não 
processual. Argumenta, ainda, que o caso dos autos comporta "distinguish" em relação 
aos precedentes do STJ e do STF apontados na decisão recorrida. 

Efetivamente, o direito de acesso ao Judiciário, ainda que incluído no rol de direitos 
fundamentais do art. 5º da Constituição Federal, é direito de matriz processual e que 
não afasta a necessidade de se demonstrar interesse de agir, nos termos da legislação 
infraconstitucional. 

Assim, a definição da existência, no caso concreto, de interesse processual, e do 
consequente exercício regular do direito de ação, é matéria de cunho processual, em 
relação a qual é incabível Pedido de Uniformização de Jurisprudência. 

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência da TNU: 

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA 
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 43 DA TNU. 
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de 
Interpretação de Lei (Turma) 5003151-52.2015.4.04.7100, 
FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER - TURMA 
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO) 

Impõe-se, assim, reconhecer a aplicabilidade da Súmula 43 da TNU ao caso em exame 
(não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual), com a 
consequente negativa de seguimento do PU Regional. 

Ante o exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos dos 
presentes relatório e voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 



Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

141. 0504816-36.2019.4.05.8403 
Recorrente:  Joselia Aves Wanderlei 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outro 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou 
provimento a agravo contra decisão do Presidente da TR/RN que inadmitiu o Pedido de 
Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado. 

A decisão do Presidente da TRU, que negou seguimento ao Pedido Regional de 
Uniformização, fundamenta-se na natureza processual da matéria debatida no 
incidente, bem como na constatação de que o acórdão da TR/RN está em consonância 
com entendimento consolidado do STF e do STJ. 



A parte agravante sustenta, em seu recurso, que o direito controvertido é a definição 
do direito constitucional de acesso ao Judiciário e que este teria caráter material e não 
processual. Argumenta, ainda, que o caso dos autos comporta "distinguish" em relação 
aos precedentes do STJ e do STF apontados na decisão recorrida. 

Efetivamente, o direito de acesso ao Judiciário, ainda que incluído no rol de direitos 
fundamentais do art. 5º da Constituição Federal, é direito de matriz processual e que 
não afasta a necessidade de se demonstrar interesse de agir, nos termos da legislação 
infraconstitucional. 

Assim, a definição da existência, no caso concreto, de interesse processual, e do 
consequente exercício regular do direito de ação, é matéria de cunho processual, em 
relação a qual é incabível Pedido de Uniformização de Jurisprudência. 

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência da TNU: 

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA 
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 43 DA TNU. 
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de 
Interpretação de Lei (Turma) 5003151-52.2015.4.04.7100, 
FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER - TURMA 
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO) 

 
 

Impõe-se, assim, reconhecer a aplicabilidade da Súmula 43 da TNU ao caso em exame 
(não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual), com a 
consequente negativa de seguimento do PU Regional. 

Ante o exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos dos 
presentes relatório e voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 



TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

142. 0523596-30.2019.4.05.8013 
Recorrente: União federal 
Advogado: Advocacia Geral da União - AGU 
Recorrido (a): Flávio Augusto Queiroz  
Adv/Proc: Rafael Nobre da Silva - OAB/AL009468   
Origem:    Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 

PU REGIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DISCUTIDA NO PU SEM QUE TENHA 
SIDO OBJETO DO RECURSO INOMINADO OU DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA NÃO 
DEMONSTRADA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 

1 - Trata-se de pedido de uniformização manejado em face de acórdão da TR/AL, em 
que se negou provimento ao recurso inominado da União em face da sentença que 
reconheceu ao ferroviário aposentado da CBTU o direito a complementação da 
aposentadoria de que trata o art. 4º da Lei 8.186/91, utilizando-se como parâmetro os 
valores atualmente recebidos pelos empregados da mesma CBTU. 

2 - Em sede de Pedido de Uniformização, argui a União que o autor não teria direito à 
complementação de aposentadoria porquanto, apesar de já ter sido jubilado no âmbito 
do RGPS, continua trabalhando na CBTU, sem rescisão do contrato de trabalho, o que 
seria impeditivo para a percepção da complementação de aposentadoria. 

3 - Alega que a TR/AL, ao reconhecer o direito do autor à complementação de 
aposentadoria, teria divergido do entendimento da 1ª TR/PE em caso similar, apontando 
como paradigma o acórdão 0509914-59.2015.4.05.8300. 



4 - Acontece que, para demonstrar a alegada divergência, seria necessário que a União 
houvesse realizado o cotejo analítico dos acórdãos, a fim, de evidenciar que, ao analisar 
situações de fato semelhantes, as Turmas Recursais teriam aplicado soluções jurídicas 
dissonantes. 

5 - Sobre a obrigatoriedade do cotejo analítico entre os julgados confrontados, como 
requisito de admissibilidade recursal do incidente de uniformização, confira-se o excerto 
do voto do PEDILEF 200638007233053, Rel. Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz 
Palumbo: 

"A petição do incidente de uniformização deve conter 
obrigatoriamente a demonstração do dissídio, com a realização 
de cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação 
entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no 
paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, 
pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a 
diversidade de interpretações para a mesma questão de direito." 

 6 - No caso concreto, não foi realizado o cotejo analítico dos acordos recorrido e 
paradigma, inclusive porque, quando se examina o acórdão recorrido, verifica-se que 
ele não tratou da questão jurídica impugnada no PU. 

7 - A tese deduzida no PU é a de que o autor não faz jus à complementação da 
aposentadoria porque, apesar de aposentado no RGPS, não houve a rescisão do 
contrato de trabalho com a CBTU, continuando a trabalhar naquela empresa. Esse ponto 
simplesmente não foi levado à julgamento na TR/AL, não constando no acórdão 
recorrido a discussão sobre o direito de o ferroviário que se aposenta e continua 
trabalhando receber, ou não, a complementação de aposentadoria. 

8 - Aplica-se ao caso, então, a Questão de Ordem 10 da TNU ("Não cabe o incidente de 
uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese jurídica inovadora, não 
ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou 
expressamente a Turma Recursal no acórdão recorrido"). 

9 - Pedido de Uniformização, não conhecido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, NÃO CONHECER o pedido de uniformização, nos termos 
dos presentes relatório e voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, não 
conhecer do Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – Presidente da TR/AL 
 

143. 0502280-35.2017.4.05.8205  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Sebastiana Cardoso De Lucena Magalhaes  
Adv/Proc:  Renato Herllon Morais de Medeiros  - OAB/ PB019959    
Origem:  Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 

 

PROCESSO Nº: 0502280-35.2017.4.05.8205 

CLASSE: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

ORIGEM: PB – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAIBA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

REQUERIDO(A): SEBASTIANA CARDOSO DE LUCENA MAGALHAES 

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUILHERME MASAITI HIRATA YENDO 



  

VOTO-EMENTA 

  

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. 
EXISTÊNCIA DE DOIS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS, EM QUE NO 
PRIMEIRO (1ª DER) O BENEFÍCIO É NEGADO, E, NO SEGUNDO (2ª DER) O 
BENEFÍCIO É CONCEDIDO. AÇÃO JUDICIAL VISANDO AO PAGAMENTO DAS 
PARCELAS RETROATIVAS COMPREENDIDAS NO INTERVALO ENTRE A 1ª DER E A 
2ª DER. ACÓRDÃO IMPUGNADO. EXISTÊNCIA DO DIREITO AO PAGAMENTO DAS 
PARCELAS RETROATIVAS DESDE A 1ª DER. ACÓRDÃO PARADIGMA. 
FORMULAÇÃO DE SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO CARACTERIZA 
RENÚNCIA TÁCITA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO. COTEJO ANALÍTICO. EXISTÊNCIA 
DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. 
FORMULAÇÃO DE SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. 
DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO NA 2ª DER. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NA 
APRECIAÇÃO DA 1ª DER. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA DO PRIMEIRO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO 
IMPUGNADO. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. Trata-se de incidente de uniformização regional interposto pelo INSS (anexo 
46), em face de acórdão da Turma Recursal da Paraíba, que perfilhou o 
entendimento de que seria cabível o pagamento de valores atrasados de benefício 
previdenciário desde a formulação do primeiro requerimento administrativo (1ª 
DER), não importando renúncia tácita a apresentação de novo requerimento 
administrativo (2ª DER) com o mesmo objeto do primeiro. A autarquia alega que 
tal entendimento da Turma Recursal de origem apresentaria divergência de 
direito material com a TR/SE, que teria firmado entendimento de que a 
apresentação de novo requerimento administrativo (2ª DER) importaria em 
desistência tácita de pedido administrativo anterior (1ª DER). 

2. Na origem, a parte autora ajuizou demanda pedindo a condenação do INSS ao 
pagamento de parcelas retroativas de aposentadoria por idade urbana, referentes 
ao primeiro requerimento administrativo realizado, que havia sido negado pelo 
INSS. Alega que realizou dois requerimentos administrativos: o primeiro, em 
30/01/2017, negado na via administrativa; e o segundo, em 01/09/2017, que teria 
sido deferido administrativamente pelo INSS. 

3. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar a parte 
ré ao pagamento das parcelas atrasadas compreendidas entre a 1ª DER 
(30/01/2017) e a 2ª DER (01/09/2017) do referido benefício, sentença essa que foi 
mantida pela Turma Recursal da Paraíba (anexo 43), em acórdão que a seguir se 
transcreve: 



  

“PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE ATRASADOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA 
POR IDADE. FORMULAÇÃO DE SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 

  

 1.  Sentença de procedência, condenando o INSS ao pagamento das parcelas 
atrasadas compreendidas entre a DER (30/01/2017) e a DIB (01/09/2017) do 
benefício de aposentadoria por idade da parte autora. O INSS recorre pugnando 
pela reforma da sentença alegando que houve renúncia tácita quanto ao primeiro 
requerimento administrativo. 

  

2. Colhe-se da sentença: 

  

“[...] No caso em tela, constata-se e conclui-se que: 

  

- a parte autora, mulher, nascida em 23/12/1955 (a.3), pleiteia os atrasados 
devidos desde o primeiro indeferimento administrativo, ocorrido em 30/01/2017 
(a.1), até a DIB da aposentadoria por idade (01/09/2017); 

  

- o requisito etário legal (60 anos) foi implementado em 2015; 

  

- a carência exigida por lei é de 180 meses; 

  

- da análise dos elementos presentes nos autos (v.g., formulário da parte autora, 
anexo 18; mapa de apuração de tempo de serviço, anexo 32), considerando a DER 
do primeiro requerimento em 30/01/2017, foram reconhecidos e computados 
pelo INSS apenas 171 contribuições, não sendo considerados nos cálculos os 
períodos em que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença (v.g., 
12/12/2006 a 30/04/2007 e 13/06/2014 a 30/09/2014), os quais totalizam 9 
(nove) contribuições; 

  



- não assiste razão ao INSS. 

  

- conforme entendimento da TNU (súmula nº 73), o tempo de gozo de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de 
trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de 
carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de 
contribuições para a previdência social. 

  

No caso em tela, a autora verteu contribuições após os períodos de afastamento 
acima mencionados, conforme relação dos recolhimentos e guias de pagamento 
(a.11-16; a.28-32), de modo que podem ser considerados para a carência. 

  

-assim, somados os períodos acima (9 meses) com o anteriormente apurado (171 
meses), obtêm-se o total de 180 meses, suficientes para a concessão da 
aposentadoria por idade. 

  

Como visto, faz jus a parte autora aos atrasados desde a DER (30/01/2017).”. 

  

3. Com efeito, no caso dos autos, observa-se que, desde o primeiro pedido 
administrativo, a promovente poderia ter o benefício concedido, uma vez que o 
cômputo do período em gozo de auxílio-doença intercalado com períodos em 
atividade trata-se de entendimento jurisprudencial consolidado. 

  

4. Assim, não deve ser acolhido o recurso do ente público. 

  

5. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 
Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data 
constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de 
votos, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, com a manutenção da 
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei n. 
9.099/95” (destacou-se). 

  



4. Irresignado, o INSS apresentou pedido de uniformização regional, o qual foi 
negado pela Presidência da Turma de origem. 

5. Contra essa decisão o INSS agravou (anexo 49). Mantida a decisão impugnada 
(anexo 51), os autos foram remetidos à Presidência dessa eg. TRU. 

6. A Presidência da Turma Regional de Uniformização deu provimento ao recurso 
de agravo interposto pelo INSS, por reputar presente a divergência de direito 
material apta a justificar o julgamento do presente incidente. Eis o teor da decisão 
(anexo 53): 

  

“Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito 
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como 
objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma jurídica 
de direito material, evitando-se, portanto, soluções jurídicas divergentes para 
casos similares. 

  

De início, cumpre ressaltar que não verifico hipótese de incidência da Súmula nº 
42, da TNU, visto que para o deslinde da presente questão não se faz necessária a 
reanálise do conjunto probatório. 

  

Realizando-se o cotejo analítico, percebe-se que o postulante logrou êxito ao 
demonstrar o dissídio jurisprudencial. 

  

No paradigma invocado, a TR/SE reconheceu que a realização de um segundo 
requerimento administrativo com idêntico objetivo ao primeiro implicaria em 
renúncia tácita do pedido feito anteriormente, tornando-o um ato jurídico 
perfeito. 

  

Entendeu-se que, em vez de ter impugnado o ato de indeferimento, ao refazer o 
pedido na via administrativa após insucesso de pleito anterior, a segurada 
reconheceu a legalidade do ato administrativo anterior. 

  

Por outro lado, no caso dos autos, a Turma Recursal não reconheceu a possível 
renúncia tácita do primeiro requerimento administrativo (30/01/2017), ainda que 



a parte autora tenha realizado novo pedido na via administrativa com idêntico 
objetivo. 

  

Portanto, verifica-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência 
de interpretação, tendo em vista se tratar de decisões conflitantes em casos com 
similitude fática e jurídica, oriundas de Turmas Recursais da 5ª Região. 

  

Por fim, não se trata de hipótese de incidência da Questão de Ordem nº 18, da 
TNU, visto que o fundamento do acórdão recorrido foi de que a parte autora fazia 
jus à percepção dos valores atrasados desde a primeira DER, porque os requisitos 
para a concessão do benefício já haviam sido preenchidos nesta data, ainda que 
ela tenha realizado novo requerimento administrativo visando o mesmo objetivo, 
e a autarquia previdenciária federal impugnou devidamente os dois fundamentos. 

  

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo Inominado para dar seguimento ao 
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência”. 

  

7. É o relatório, em breve síntese. 

8. Analisando os autos, percebe-se que o acórdão de origem não considerou a 
existência de renúncia ao direito o fato de a parte autora haver veiculado um 
segundo requerimento administrativo, já que a decisão de indeferimento 
proferida pela Administração, em resposta ao primeiro requerimento, havia 
laborado em erro, pois a postulante já preenchia, naquele momento, as condições 
para auferir benefício previdenciário pretendido. 

9. A decisão colacionada como paradigma, proferida pela eg. Turma Recursal de 
Sergipe, considerou o novo requerimento administrativo formulado (a 2ª DER) 
como sendo aquiescência ao entendimento da Administração em relação à 1ª DER 
e, consequentemente, renúncia tácita ao direito postulado no pedido anterior. Eis 
o inteiro teor do acórdão paradigma: 

  

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RETROAÇÃO REFERENTE A PEDIDO 
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 

  



VOTO 

  

Mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do 
art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1o da Lei nº 10.259/01. 

  

Conforme declinado na sentença, o fato de ter reformulado pedido 
administrativo: 

  

‘significou desistência tácita do pedido anterior, haja vista a incompatibilidade 
entre o ato de impugnar ou irresignar-se ante decisão administrativa e a 
aquiescência subjacente à renovação do requerimento. Ao refazer o 
requerimento, após insucesso de pleito anterior, a segurada reconheceu a 
legalidade do ato administrativo anterior, sendo lícito, assim, presumir-se tenha 
passado a atuar em conformidade com as exigências legais e instruções invocadas 
pelo ente autárquico, com consequente atingimento do direito postulado’. 

  

Ademais, tal entendimento é uníssono nas Turmas Recursais do país, não sendo 
outra a abordagem dessa magistrada. 

  

Ante o exposto, conheço do recurso e voto no sentido de lhe negar provimento. 

  

De acordo com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, condeno a recorrente em 
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Condiciono, 
contudo, a cobrança de tal verba à comprovação, pela ré, de que a parte autora 
não possui ou perdeu a condição de hipossuficiência econômica que enseja o 
deferimento do pedido de Justiça Gratuita” (destacou-se). 

  

10. A controvérsia de direito material gira em torno, portanto, da seguinte 
questão: a formulação de segundo pedido administrativo (2ª DER) implica em 
renúncia tácita em relação ao primeiro pedido administrativo (1ª DER)? 



11. Como se sabe, o ato jurídico de renúncia implica, em primeiro lugar, a 
existência de um direito e, em segundo lugar, que o seu titular, de modo expresso 
ou tácito, abdique de seu direito. Este é o ponto de partida. 

12. Ao requerer benefício previdenciário, o segurado presume que a 
Administração irá agir regida por seus princípios norteadores, quais sejam, a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Presume-
se que a resposta dada pela Administração seja pautada nestes princípios. Assim, 
o administrado, diante da decisão negativa da autoridade previdenciária, parte da 
premissa de que não teria o direito pretendido. 

13. Percebe-se, nitidamente, que o segurado, ao deduzir novo pedido 
administrativo, fora induzida a erro pela conduta da Administração. Não houve 
renúncia a direito, até porque a Administração o havia negado. Diferente seria se 
houvesse um ato da Administração afirmando o direito da autora e ela o 
renunciado. Não foi o caso. 

14. Ainda, à guisa de argumentação, se a renúncia houvesse ocorrido (não é o 
caso), o erro iria viciar o ato jurídico de renúncia. Saliente-se que a parte autora 
só veiculou novo requerimento, porque confiou no ato da Administração. Esta, por 
sua vez, não rechaça o erro cometido, vale-se dele para impor a autora um 
prejuízo. Esta conduta fere a moralidade administrativa já que se utiliza da própria 
torpeza para lograr êxito. 

15. Dessa forma, entendo acertada a decisão da Turma Recursal de origem, que 
entendeu pela concessão das parcelas retroativas desde o primeiro requerimento 
administrativo realizado, uma vez que os requisitos para a concessão do benefício 
já estavam preenchidos desde então, não configurando renúncia tácita a 
apresentação de novo requerimento administrativo com objeto idêntico ao do 
primeiro. 

16. Nesses termos, conheço o incidente de uniformização e lhe nego provimento. 

  

 ACÓRDÃO 

  

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao 
pedido de uniformização, nos termos do voto do relator. 

  

Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 



  

Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao incidente regional de uniformização, nos termos do voto do Relator, 
fixando a tese: “A mera apresentação de pedidos sucessivos de benefício previdenciário 
administrativamente não gera renúncia tácita ao crédito retroativo.” 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

144. 0506804-59.2018.4.05.8102 
Recorrente:  Francisca Neuma Rufino 
Advogado: Amanda Cândido Bezerra - OAB/ CE038062 
 Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:   1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

VOTO-EMENTA 
 

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO 



PREENCHIMENTO, DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS, DOS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO PARADIGMA. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, À LUZ DA 
PROVA DOS AUTOS. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O 
ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. TNU. QUESTÃO DE ORDEM N° 
22. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA N° 42. AGRAVO 
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A presente demanda versa sobre pedido de aposentadoria por idade, na condição de 
segurado especial rural, julgado improcedente em primeiro grau, pela sentença 
constante do anexo 22, a qual foi confirmada pela respectiva Turma Recursal (anexo 28). 
3. Em face desse acórdão a parte autora interpôs pedido de uniformização regional 
(anexo 35), alegando divergência sobre questão de direito material com acórdão 
paradigma da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, que teria decidido de modo 
diferente caso semelhante (anexo 34).  
4. A Presidência da 1ª Turma Recursal do Ceará, inadmitiu o incidente (anexo 38), sob o 
argumento de que a recorrente pretendia revisão de questão fática, o que é inadmitido 
a teor da Súmula n° 42 da TNU. Eis o teor da decisão: 
 

“Trata-se de pedido de uniformização regional interposto pela parte autora 
contra acórdão desta Primeira Turma Recursal que julgou improcedente 
pedido de concessão de aposentadoria por idade rural devido ao não 
preenchimento dos requisitos legais. 
 
A parte recorrente colaciona decisão paradigma a fim de demonstrar a 
divergência jurisprudencial, alegando atender aos requisitos autorizadores 
da interposição do pedido de uniformização de jurisprudência previstos no 
artigo 14, caput, § 1º, da Lei nº 10.259/2001. 
 
Decido. 
 
Observo que o acórdão recorrido decidiu pela improcedência do pedido 
inicial após constatar o não preenchimento dos requisitos para concessão 
do benefício a partir da apurada análise das provas e de depoimentos 
colhidos em audiência de instrução, que não conseguiram demonstraram o 
desenvolvimento do labor na condição de segurado especial em regime de 
economia familiar. Logo, a pretensão da parte recorrente não reside em 
dirimir qualquer divergência na interpretação da lei federal, mas de revisão 
das provas dos autos. 
 
Na verdade, a TRU 5ª Região tem entendimento no sentido de que o exame 
do conjunto probatório de comprovação da atividade rural se exaure no 
julgamento da Turma Recursal de origem, sendo vedada a sua reapreciação 
em sede de incidente de uniformização de jurisprudência. 
 
Neste sentido, transcreve-se precedente da TRU 5ª: 



 
‘Decisão: Cuida-se de agravo interposto pelo INSS, contra decisão que 
negou seguimento ao pedido de uniformização de jurisprudência, 
desafiado ao objetivo de reformar acórdão da 1ª TR/CE que julgou 
procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. 
 
O recorrente colaciona paradigmas da 1ª TR/PE, da TR/SE e da 1ª 
TR/CE, alegando atenderem aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização. 
 
Recurso tempestivo. Decido. 
 
O objeto da presente controvérsia diz respeito à comprovação da 
qualidade de segurada especial da autora. 
 
Com efeito, a concessão do pleito autoral se deu em face das provas 
produzidas, tendo o magistrado se convencido do direito da autora à 
percepção do benefício. Portanto, a pretensão do recorrente com o 
manejo do recurso é de reexame de provas, o que não pode ser 
alcançada por meio desta modalidade recursal. 
 
O julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade, 
tampouco interpreta a lei federal de forma a divergir de qualquer 
outro entendimento jurisprudencial, devendo ser aplicada a Súmula 
42, da TNU, segundo a qual ‘não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato’. 
 
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo para manter a decisão 
de inadmissão do incidente de uniformização de jurisprudência’ 
(TRU5ª, Processo nº 0502098-17.2015.4.05.8109, Desembargador 
Federal Élio Siqueira Filho, 12/09/2017). 

 
Nesse contexto, com fundamento no teor da Súmula nº 42 da TNU, 
INADMITO ao pedido de uniformização regional da autora”. 

 
5. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo, que foi inadmitido 
pela eg. Presidência dessa TRU (anexo 48). Contra essa decisão a parte autora interpôs 
recurso de agravo (anexo 49), o qual foi remetido a esta eg. Turma Regional de 
Uniformização (anexo 53). 
6. É o relatório, em breve síntese.  
7. Inicialmente, importa dizer que se negou seguimento ao agravo porque não havia 
similitude fática entre o acórdão rechaçado (anexo 22) e o acórdão paradigma trazido 
(anexo 34), além de a discussão implicar reexame de questão fática. 
8. Analisando os autos, percebe-se que o acórdão impugnado, com base no conjunto 
probatório, confirmou sentença do Juizado de origem, que negou o pedido da parte 
autora, pois não restou demonstrado o período de carência para auferir o benefício 
previdenciário. Eis o teor do acórdão: 



 
“PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. 
APOSENTADORIA POR IDADE DE SEGURADO ESPECIAL. NÃO 
COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DO 
RECONHECIMENTO DO TEMPO RURAL PLEITEADO. DOCUMENTAÇÃO RURAL 
FRÁGIL. CONHECIMENTOS RURAIS INADEQUADOS. DEPOIMENTOS 
DIVERGENTES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 
 
VOTO 
 
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que 
julgou improcedente pedido de declaração de tempo de serviço rural, 
cumulada com a concessão de aposentadoria por idade rural. 
 
A condição legal de trabalhador (a) rural, apta a conferir o direito à 
percepção do benefício de Aposentadoria por Idade, depende de um 
conjunto harmônico de provas em que haja, no mínimo, um início de 
documentos consistentes, o qual, adicionado à prova testemunhal 
compatível e não contraditória com os documentos trazidos, demonstre que 
a parte autora, durante o período de carência, detinha a condição de 
segurada especial. 
 
Recorde-se que, para a aposentadoria por idade da parte autora, como 
segurado(a) especial/trabalhador(a) rural, seria necessária a comprovação 
do labor na agricultura em regime de economia familiar, durante o período 
de carência estabelecido na tabela constante do art. 142 da Lei n.º 8.213/91, 
nos meses imediatamente anteriores à data do requerimento 
administrativo. 
 
Analisando o arcabouço probatório, a magistrada sentenciante entendeu 
pela improcedência do pleito autoral tendo em vista a documentação rural 
acostada ser insuficiente para fins de carência. 
 
Objetivando evitar repetições desnecessárias, colaciono abaixo trecho do 
julgado impugnado, o qual passo a utilizar como parte da fundamentação. 
 

“Com o intento de comprovar o exercício de atividade rural pelos 
períodos indicados na inicial, a parte autora coligiu aos autos: 
comprovantes de participação no programa Hora de Plantar dos anos 
de 2006 a 2017 em nome do seu esposo e extrato de benefício de 
auxílio-doença percebido na condição de segurada especial no ano de 
2013, dentre outros de menor importância. Cabe, ainda, ressaltar que 
a autarquia previdenciária homologou o exercício de atividade rural no 
período de 16/12/2014 a 11/09/2017 (anexo 17, fl. 16). 
 
Quanto ao período de 11/09/1978 a 16/12/1994, não há como 
reconhecer o exercício de atividade rural pela autora, tendo em vista 



a ausência de início de prova material válido. Da mesma forma, em 
relação ao período de 05/10/2002 a 15/05/2006, não vislumbro a 
comprovação da atividade rural, uma vez que o único documento 
juntado, a saber, o boletim de movimentação do programa hora de 
plantar em nome do cônjuge da demandante do ano de 2006 (data de 
recebimento em 29/12/2005 e data de vencimento em 31/10/2006) 
não pode ser utilizado para tal fim, em razão de não conter a 
identificação e assinatura do técnico que o emitiu, além de possuir 
como vencimento data na qual a autora ostentava vínculo urbano, 
conforme se depreende do CNIS anexado aos autos (anexo 3, fl. 3). 
 
Em relação ao último período pleiteado, qual seja, 16/06/2008 a 
11/09/2017, constato que os documentos apresentados pela parte 
postulante não são suficientes para servir como início de prova 
material do efetivo exercício de atividade rural. Isto porque os 
comprovantes de participação em programas governamentais de 
apoio aos trabalhadores rurais foram emitidos a partir de 2006, sendo 
que no período de 16/05/2006 a 30/04/2008 a autora exerceu 
atividade urbana (anexo 3, fl. 3), não tendo o condão de comprovar o 
exercício de atividades rurícolas em regime de economia familiar 
durante  esse  período. 
 
Ademais, o início de prova material juntado é bastante frágil, eis que 
também não podem ser considerados os boletins de movimentação 
do programa hora de plantar em nome do cônjuge da postulante (2009 
a 2017), em razão de: 1) não conterem a identificação e/ou assinatura 
dos técnicos que os emitiram; 2) não conterem a DAP ou 
apresentarem DAP inválida; 3) conterem número do CPF incorreto.  
 
As provas colhidas em audiência tampouco se mostraram aptas a 
comprovar o exercício do labor rural durante os períodos declinados 
na petição inicial. Isto porque a postulante não demonstrou possuir 
conhecimentos básicos do labor campesino, afirmando, por exemplo, 
que, plantando milho, feijão e fava, colhe o milho seco por último; que 
o terreno arenoso é bom para plantar milho; e que o "cabeça-
vermelha" ataca o milho, motivo por que, a despeito do período de 
atividade homologado pelo INSS, entendo que a demandante não se 
trata de segurada especial. Por fim, a testemunha afirmou que a roça 
da autora mede de dez a doze tarefas de terra, em contradição ao que 
fora alegado pela suplicante, que asseverou plantar em oito tarefas, o 
que fragiliza ainda mais o conjunto probatório. 
 
Forte em tais razões, outra solução não me parece mais razoável senão 
a de indeferir o pedido.”  

 
Na peça de recurso, o causídico da parte demandante argumentou que há 
documentação nos autos capaz de prover um início de prova material válido 



e que a prova oral é adequada, tendo a parte autora demonstrado possuir 
conhecimentos acerca da lida campesina. Como visto em audiência, e 
registrado no trecho sentencial supratranscrito, a parte autora apresenta 
desconhecimento acerca de temas basilares da agricultura. Afora isso, é de 
se ver que houve contradições entre os depoimentos, de modo que, ainda 
que houvesse documentação indiciária robusta, esta não teria sido 
corroborada pelos demais elementos de prova, o que é imprescindível para 
a concessão do benefício pleiteado. 
 
Assim, tenho que a improcedência do feito deve ser mantida. 
 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”. 

 
9. Já o acórdão paradigma, oriundo da eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
confirmou sentença que julgou o pedido de aposentadoria por idade rural procedente, 
pois a parte cumpriu de forma robusta os requisitos para a concessão do benefício, de 
acordo com o exame das provas constantes dos autos. 
10. Eis o teor do acórdão paradigma: 
 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. 
TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE 
PROCEDENCIA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. 
 
1. Cuida-se de recurso por meio do qual o INSS se insurge contra sentença 
que julgou procedente pedido de concessão de benefício de aposentadoria 
por idade a segurado especial rural, requerendo a sua total reforma. A título 
de argumentação destaca que a segurada não logrou êxito em demonstrar 
o exercício da atividade rural em quantidade suficiente para suprir a carência 
de 180 meses, deforma que não se faz possível a percepção do benefício 
pleiteado. 
 
2. A aposentadoria por idade de segurado especial - rurícola, de regra, é 
cabível quando se configuram os três requisitos exigidos pela legislação de 
regência da matéria (art. 39, I, da Lei n.º 8.213/1991), quais sejam: (a) idade 
de 60 (sessenta) anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher 
(art. 48, § 1.º, da Lei n.º 8.213/1991 e art. 51, caput, do Decreto n.º 
3.048/1999); (b) efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 
benefício, pelo número de meses de contribuição correspondente ao da 
carência para a obtenção do benefício, consoante tabelas previstas nos 
respectivos dispositivos legais (art. 48, § 2.º c/c art. 143 da Lei n.º 
8.213/1991 e art. 51, parágrafo único, c/c art. 182 do Decreto n.º 
3.048/1999); (c) atividade rural exercida em regime de economia familiar e 
de subsistência, admitindo-se apenas a título excepcional, em caráter 
eventual, a prestação de serviços de terceiros não componentes da unidade 
familiar. 
 



3. No tocante ao início de prova material, prepondera o entendimento de 
ser desnecessário que este corresponda a todo o período de carência 
(Súmula n. 14 da TNU). O abrandamento da exigência de prova por todo o 
período de carência minora o rigorismo da lei, não se exigindo que haja 
prova, ano a ano, especialmente nos casos de trabalhadores rurais, em face 
da conhecida dificuldade que esses trabalhadores encontram de reunirem 
documentos que comprovem a atividade desempenhada. Outrossim, não 
custa destacar que a prova exclusivamente testemunhal não se presta à 
concessão do benefício (Súmula n. 149 do STJ). 
 
4. É entendimento assente na TNU que os documentos a seguir elencados 
podem servir como inicio de prova material: carteira de filiação a sindicato 
de trabalhadores rurais e fichas de matrícula escolar dos filhos, nas quais 
constam a profissão de agricultor; certidão de casamento (Pedilef nº 
2007.83.00.526657-4, 2003.81.10.012963-5.6, 05078613620094058100); 
certidões de óbito, nascimento ou outro documento público idôneo, 
conforme Súmula 06 da TNU; certidão da Justiça Eleitoral em nome da 
requerente (Pedido nº.200581035037525); recibos do Programa Hora de 
Plantar (Pedido 200381100275720); Declaração de Aptidão ao PRONAF 
(Pedido 200950520004680); Contrato de Comodato (Pedido 
200633007118914); ITR (Imposto territorial Rural) em nome deste, de 
herdeiro ou do próprio segurado ou familiar (Pedido 
05086469120064058103). Não se pode descurar que o início de prova 
material tem caráter meramente indiciário dos fatos alegados, não se 
revestindo em prova robusta e incontrastável. (TNU, PEDILEF 0506106-
63.2012.4.05.8102, rel. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, DOU 
03/07/2015, p. 145). 
 
5. No presente caso, a parte demandante demonstrou ter exercido 
atividades rurícolas, atendendo a carência legal, para fazer jus ao benefício 
postulado, visto que as provas apresentadas se mostraram eficazes para 
complementar a prova testemunhal, havendo conjunto probatório 
suficiente para o convencimento do julgador a fim de ensejar o 
reconhecimento do direito à percepção do benefício. 
 
6. Além da prova documental acostada aos autos, quais sejam: (i) certidão 
de casamento indicando o marido da autora como agricultor datada de 
1977; (ii) título de eleitor apontando a profissão de agricultora datado de 
1982; (iii) além de o próprio INSS ter homologado tempo de serviço rural da 
autora de 11 anos um mês e nove dias, a prova oral produzida mostrou-se 
reveladora e convincente em relação ao desempenho da atividade 
campesina.  
 
7. Por oportunidade da audiência de instrução, a parte autora apresentou 
amplo conhecimento da atividade rurícola, respondendo a todos os 
questionamentos com segurança e coerência. Relatou que: (i) desenvolve 
atividade campesina com seu marido;(ii) negou vínculos urbanos o que foi 



corroborado por sua CTPS/CNIS; (iii) mora em assentamento rural há 11 
anos e antes trabalhou no sítio de seu avô; (iv) planta milho e feijão. As 
testemunhas corroboraram com todo o depoimento da autora: (i) 
conhecem a autora do assentamento rural onde residem; (ii) relataram que 
a autora labora com seu marido; (iii) confirmou que a autora planta os 
mesmos gêneros alimentícios informados por aquela; (iv) que autora antes 
de casar, realizava labor agrícola com o seu avó; (v) negaram conhecimento 
acerca de outras atividades laborais desenvolvidas pela autora além da 
agricultura. 
 
8. Destaque-se que o magistrado que conduz a audiência de instrução detém 
outros elementos que podem e devem ser considerados para a valoração da 
prova colhida. Isto porque o juiz pode perceber melhor as nuanças dos 
depoimentos, diante da proximidade com a prova. 
 
9. Sentença que deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 
 
10. Improvimento do recurso inominado interposto pelo INSS. 
 
11. Condenação do recorrente no ressarcimento da verba honorária 
advocatícia, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95”. 

 
11. Vê-se, de plano, que não há similitude fática entre os arestos colacionados.  
12. Saliente-se, ademais, que caso fosse superada essa barreira, outra se ergueria, pois 
o conhecimento do incidente de uniformização implicaria revolver matéria fática 
probatória, igualmente não permitida em sede de uniformização.     
13. Conforme já consolidado pela TNU, na Questão de Ordem nº 22 (“É possível o não-
conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão 
recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”), bem como 
na Súmula nº 42 (“não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame 
de matéria de fato”), a decisão da douta Presidência dessa eg. TRU, que negou 
provimento ao recurso de agravo, deve ser mantida.  

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

145. 0505816-87.2018.4.05.8312  
Recorrente: Carlos José da Silva 
Advogado: Paulo Sávio De Almeida Júnior- OAB/PE036801 e outro  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:   3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE TEMPO 
ESPECIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS AGROTÓXICOS. 
INEXISTÊNCIA DE PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DE INDICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
ATIVOS OU DO GRAU DE TOXICIDADE DOS PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TRU DA 5ª REGIÃO. TNU. QUESTÃO DE 
ORDEM N° 13. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA 42. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A parte autora ajuizou a presente demanda pedindo o reconhecimento do tempo de 
exercício de atividades em condições especiais, e a consequente concessão do benefício 



de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com o pagamento das diferenças 
daí advindas. 
3. O pedido foi julgado improcedente pela sentença de mérito constante do anexo 34, 
o qual foi mantido pelo acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco 
(anexo 40). Esse acórdão não considerou como tempo especial o período de 06/04/1998 
a 18/12/2008, em razão da constatação de que, no PPP, de acordo com as provas 
carreadas aos autos, não houve a especificação do princípio ativo que compõe o 
agrotóxico (neste incluídos os herbicidas) a que a parte autora esteve exposta, não 
sendo possível comprovar a nocividade dos agentes. Eis o teor do acórdão impugnado: 
 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA NO ITEM 2.2.1 DO 
QUADRO ANEXO DO DECRETO 53.831/1964. EXPOSIÇÃO A AGENTES FÍSICOS 
E QUÍMICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOCIVIDADE. AGROTÓXICOS. 
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO OU GRAU DE 
TOXICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.  
 
VOTO 
 
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgo 
improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição 
mediante reconhecimento de tempo de serviço especial. 
 
Em razões de recurso, o demandante sustenta, em síntese, que o período 
contributivo de 06/04/1998 a 18/2008 deve ser computado como tempo de 
serviço especial, ao argumento de que o EPI por ele utilizado não se revelou 
eficaz no combate aos agentes químicos aos quais se encontrava exposto no 
seu trabalho. 
 
Contrarrazões oferecidas no evento 38. 
 
Pois bem. 
 
Até 28/04/1995, véspera da entrada em vigor da Lei 9.032/1995, para o 
reconhecimento das condições de trabalho como especiais, bastava a 
comprovação do exercício de uma das atividades previstas nos anexos dos 
Decretos 53.831/1964 ou 83.080/1979, não sendo exigida prova da efetiva 
exposição a agentes nocivos. A necessidade de comprovação de exposição a 
agentes nocivos por formulários descritivos da atividade do segurado (SB-40 
ou DSS-8030) e laudo técnico pericial só surgiu com o advento do Decreto 
nº 2.172, de 05/03/1997, que regulamentou a Lei 9.032/1995 e a MP 
1.523/1996 (convertida na Lei 9.528/1997), exceto para os agentes físicos 
ruído e calor, para os quais sempre se exigiu a apresentação de laudo 
pericial, tendo em vista tratar-se de agentes nocivos que necessitam de 
aferição técnica para sua medição (PEDILEF 200772510045810, JUIZ 
FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, TNU, DJ 01/03/2010.). Nada obstante, a 



apresentação do formulário de PPP pode dispensar a juntada do LTCAT, haja 
vista a presunção de congruência dos dados de ambos os documentos 
(PEDILEF 200971620018387, JUIZ FEDERAL HERCULANO MARTINS NACIF. 
Fonte: DOU 22/03/2013). 
 
O STJ, no julgamento do PUIL 452/PE, assentou que não é possível equiparar 
à atividade agropecuária, para fins de enquadramento no item 2.2.1 do 
anexo do Decreto 53.831/1964, o serviço prestado por trabalhadores rurais 
em empresas sucroalcooleiras, senão vejamos: 
 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-
AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE 
AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 
 
1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão 
de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina 
Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como 
empregado rural. 2. O ponto controvertido da presente análise é se o 
trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural 
poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de 
trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 
53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 3. Está 
pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de 
serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa 
mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira 
Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o 
regime do art. 543-C do CPC (Tema 694, REsp 1398260/PR, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ 
possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja 
empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício 
de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por 
categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não 
possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo 
especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição 
ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no 
AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 
DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 
1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 
22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis 
Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. 
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no 
AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 



9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 
Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. 
Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291. 
404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, 
p. 576. 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei 
procedente para não equiparar a categoria profissional de 
agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da 
cana-de-açúcar. 
 
(PUIL 452/PE, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 
08/05/2019, DJe 14/06/2019). 
 

Na esteira desse entendimento, que deve ser seguido não apenas por 
medida de economia processual, mas também em homenagem aos 
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, 
não é possível considerar especial, por enquadramento de categoria 
profissional, o tempo de serviço prestado pela parte autora como 
trabalhador rural de indústria sucroalcooleira. 
 
Na hipótese em tela, os formulários de PPP, encartados nos anexos 4-6, 
descrevem que o segurado exerceu a atividade de trabalhador rural em 
empresa agrícola, com exposição a agentes químicos (calcário, adubo e 
agrotóxicos) e físicos (poeira natural, chuva, calor, ervas daninhas, raios 
solares). 
 
No que diz respeito à exposição a agrotóxicos, a TRU/5ª Região, no Processo 
0502438-94.2016.4.05.8312, firmou tese segundo a qual “o reconhecimento 
da especialidade derivada do uso de agrotóxico depende da análise, pela 
Turma Recursal, do princípio ativo que compõe o produto, conforme 
informação disponível no PPP ou no LTCAT, devendo tal princípio ativo estar 
listado na legislação de regência ou ter sua nocividade atestada por prova 
técnica, dado o caráter não exaustivo da lista de agentes nocivos”. 
 
À míngua de indicação dos princípios ativos ou grau de toxicidade dos 
produtos, resta afastada a possibilidade de considerar, como tempo 
especial, os períodos em que o demandante esteve exposto a agrotóxicos 
(nestes incluídos os herbicidas). 
 
Por igual razão, não é possível caracterizar, como de natureza especial, o 
período em que o autor esteve exposto a adubo, calcário, poeira natural, 
chuva, ervas daninhas, calor e raios solares, uma vez que não há prova da 
nocividade desses agentes. Frise-se que sequer foi indicada o tipo de poeira, 
se mineral ou vegetal, e a temperatura aos quais o segurado se encontrava. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
 



Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de 
sucumbência, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando, 
porém, suspensa a sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de 
hipossuficiência que justificou o deferimento da gratuidade da justiça”. 

 
4. Irresignada, a parte autora interpôs pedido de uniformização (anexo 42), 
argumentando que o acórdão proferido pela 3ª TR/PE apresentaria divergência, quanto 
à aplicação da lei federal, com acórdão proferido pela 1ª TR/PE. Em sua fundamentação, 
a parte autora alega que a mera exposição a agrotóxico ensejaria a especialidade do 
tempo de serviço prestado nessas condições, tendo em vista que tais agentes nocivos 
se enquadrariam no item 1.2.9 do Decreto nº 53.831/64, além de constar no Anexo 4 
do Decreto 3.048/99, item 1.0.1, alínea “e”. 
5. A Presidência da 3ª TR/PE inadmitiu o referido incidente, ao argumento de que a 
recorrente pretendia revisão de questão fática (anexo 45): 
 

“Trata-se de Pedido de Incidente de Uniformização Regional/Nacional 
interposto em face de acórdão desta Turma Recursal. 
 
O Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência está disposto no 
artigo 14, caput, e seus §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.259/01, que assim dispõe: 

 
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei. 
 
§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região 
será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a 
presidência do Juiz Coordenador. 
 
§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de 
diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de 
Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

 
Alega o(a) recorrente que a decisão proferida contraria jurisprudência 
dominante de outra Turma Recursal/Superior Tribunal de Justiça. 
 
Observo que o conjunto fático-probatório foi devidamente analisado 
quando da prolação do Acórdão Recorrido. Assim, os argumentos elencados 
pelo(a) recorrente em seu incidente de uniformização importam, a meu ver, 
em reexame de prova, o que é vedado no âmbito da Turma Nacional, 
conforme dispõe a Súmula nº 42 da TNU: 
 

‘SÚMULA 42  



Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame 
de matéria de fato.’ 

 
Em face do exposto, INADMITO o Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência formulado e determino o retorno dos autos ao JEF de origem, 
após a certificação de trânsito em julgado nos autos”. 

 
 
6. Dessa decisão a parte autora interpôs recurso de agravo (anexo 46), alegando 
inexistência de reexame de matéria de fato.  
7. Mantida a decisão agravada na origem (anexo 48), os autos foram encaminhados à 
eg. Presidência dessa TRU, que igualmente negou provimento ao agravo (anexo 49). 
8. Essa última decisão foi objeto de novo agravo (anexo 50), e remetido a esta eg. Turma 
Regional de Uniformização.  
9. É o relatório, em breve síntese. 
10. Negou-se seguimento ao agravo, porque o acórdão impugnado estava em 
consonância com o entendimento consolidado desta Turma Regional de Uniformização. 
Além disso, a análise do caso implicaria adentrar no exame dos elementos de prova 
carreados aos autos. 
11. Examinando os autos, percebe-se que o acórdão impugnado se encontra em 
consonância com a jurisprudência firmada nos autos nº 0502438-94.2016.4.05.8312, 
julgado na 23ª Sessão (27/11/2017), por essa TRU/5ª Região, cujo teor abaixo se 
transcreve: 
 

“O reconhecimento da especialidade derivada do uso de agrotóxico depende da 
análise, pela Turma Recursal, do princípio ativo que compõe o produto, 
conforme informação disponível no PPP ou no LTCAT, devendo tal princípio ativo 
estar listado na legislação de regência ou ter sua nocividade atestada por prova 
técnica, dado o caráter não exaustivo da lista de agentes nocivos. O que entendo 
não ser possível é atribuição de nocividade, por generalização oriunda de regra 
da experiência comum, para todo e qualquer agrotóxico” (0502438-
94.2016.4.05.8312. Rel. Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho, julg. em 27/11/2017, 
decisão por unanimidade, destacou-se). 
 

12. Mesmo que esta premissa fosse superada, não haveria como admitir o incidente de 
uniformização pois a análise do conteúdo do acórdão impugnado implicaria em nova 
valoração probatória que instruiu o processo quanto à existência ou não de 
especialidade do período laborado pelo autor.  
13. Conforme já consolidado pela TNU, na Questão de Ordem nº 13 (“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”), bem como na Súmula nº 42 (“não se conhece de incidente de uniformização 
que implique reexame de matéria de fato”), a decisão da douta Presidência, que negou 
provimento ao recurso de agravo, deve ser mantida.  

  
ACÓRDÃO 

 



A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator. 

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 
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VOTO-EMENTA 
 
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DO 
REGIME JURÍDICO NA ÉPOCA DA INSTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO APLICAÇÃO DO 
PADRÃO REMUNERATÓRIO PARA OS EMPREGADOS DA CBTU. PRECEDENTE DA TNU. 



ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. 
INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
 
1. A Presidência da eg. Turma Recursal da Paraíba admitiu o presente incidente de 
uniformização ao perceber a divergência entre o respectivo aresto e o paradigma trazido 
pela parte autora, veiculado pela eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte.  
2. A parte autora ajuizou demanda pedindo a complementação de aposentadoria 
prevista pela Lei 8.186/91, e a equiparação dos proventos de sua aposentadoria com o 
mesmo padrão remuneratório do pessoal da ativa da CBTU, com base no PES 2010. 
3. A sentença julgou improcedente a demanda (anexo 28), a qual foi confirmada pelo 
acórdão de origem (anexo 36), em acórdão assim ementado: 
 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO. DIREITO DE COMPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA. PADRÃO REMUNERATÓRIO PARA CONCRETIZAÇÃO 
DO DIREITO. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA INSTITUIÇÃO DO 
BENEFÍCIO. SUCESSÃO NO TEMPO DE EMPRESAS ESTATAIS. CRIAÇÃO DA 
CBTU. EXTINÇÃO DA RFFSA. CRIAÇÃO DA VALEC. SUCESSÃO DE REGIMES 
JURÍDICOS PARA A EFETIVAÇÃO DA PARIDADE. PRECEDENTES DA TNU. 
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 
 
1. Trata-se de recurso ordinário interposto pela parte autora, pretendendo 
a reforma da sentença que não acolheu pretensão formulada por ex-
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA): revisão da 
complementação de sua aposentadoria, para que seja tomada como 
paradigma a remuneração do pessoal em atividade do quadro da CBTU, com 
base no PES 2010. 
 
2. O MM Juiz sentenciante julgou improcedente. A parte autora recorre, 
reafirmando que faz jus à complementação acima citada. 
 
3. Para a resolução desta demanda, faz-se necessária a análise de cinco 
pontos alusivos ao regime jurídico aplicável ao empregado/segurado, bem 
como à sucessão no tempo de estatais do ramo ferroviário. 
 
4. O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: Inicialmente, o 
direito à paridade entre o valor das aposentadorias e pensões dos 
ferroviários e a remuneração do pessoal da ativa foi instituído pelo art. 1.º 
da Lei n.º 8.186/91. Essa paridade, muito parecida com o direito conferido 
pela CR/88 aos servidores públicos em geral, foi estruturada da seguinte 
forma, nos termos do art. 2.º da citada lei: (i) o ferroviário receberia, 
normalmente, sua aposentadoria pelo RGPS, já que celetista, segundo as 
regras próprias desse regime; (ii) entretanto, caso houvesse perda 
remuneratória na inatividade, ou seja, diferença com relação à remuneração 
paga para aquele que exercesse a mesma função/cargo que ele, então seria 
paga uma complementação, de modo a se atingir a paridade; (iii) essa 
complementação, contudo, ficaria a cargo da União. 
 



5. O mencionado art. 1.º da Lei n.º 8.186/91 estatuiu que esse direito à 
paridade seria pago a todos os ferroviários que ingressaram como 
empregados na Rede Ferroviária Federal – RFFSA, empresa estatal do tipo 
sociedade de economia mista, até o dia 31 de outubro de 1969. Esse direito, 
todavia, foi estendido, pela Lei n.º 10.478/2002, a ferroviários que 
ingressaram na RFFSA até o dia 21 de maio de 1991. Tal ponto da demanda 
não é controvertido nos autos, mas é importante que fique registrado seu 
regime jurídico, a fim de que ele ponto não se confunda com outros aspectos 
alusivos ao mérito desta demanda. A próxima questão relevante é a 
seguinte: uma vez reconhecida a paridade, qual é o paradigma 
remuneratório para o cálculo dessa complementação? Será a remuneração 
do pessoal em atividade no âmbito: (i) da própria RFFSA, (ii) da Companhia 
de Trens Urbanos – CBTU ou (iii) da VALEC, Engenharia, Construções e 
Ferrovias S/A? 
 
6. O PARADIGMA REMUNERATÓRIO: No primeiro momento, quando criado 
o direito à paridade, nos termos acima postos, o art. 2.º da Lei n.º 8.186/91 
fixou o paradigma remuneratório como sendo o do pessoal em atividade, 
em cargo correspondente, na própria RFFSA, e isso tanto para aqueles que 
ingressaram até o dia 31/10/1969, quanto para os que iniciaram suas 
atividades até 21/05/1991. Todavia, em seguida, veio a Lei n.º 10.233/01 
que, em seu artigo 118, §1.º, mudou esse regime jurídico, definindo novo 
paradigma, qual seja: o padrão remuneratório do pessoal da RFFSA que for 
absorvido pela ANTT. A MP n.º 2.217-3/2001 chegou a alterar esse artigo, 
porém sem relevância substancial, uma vez que promoveu mudança apenas 
formal, para adequar a referência ao artigo 114-A, posto que o artigo 114, 
mencionado na versão original do art. 118 da Lei n.º 10.233/2001, fora 
vetado. Em seguida, contudo, uma nova mudança, desta vez substancial. A 
Lei n.º 11.483/2007, alterando o citado artigo 118 da Lei n.º 10.233/2001, 
apresentou um terceiro paradigma para a efetivação do direito de paridade: 
o plano de cargos e salários do pessoal da RFFSA que foi transferido para a 
VALEC. 
 
7. Posta a questão do paradigma nestes termos, nos encaminhamos para a 
próxima grande questão relacionada às demandas judiciais que tratam 
desse direito de equiparação: quando a RFFSA teve sua estrutura 
administrativa alterada em 1984, bem como quando foi extinta em 2007, 
quais foram as consequências para o pessoal que se encontrava a seu 
serviço? Foram absorvidos ou transferidos: (i) para a CBTU, (ii) para a ANTT 
ou (iii) para a VALEC? Em que termos e em que épocas essas mudanças 
ocorreram? 
 
8. A EXTINÇÃO, A SUCESSÃO E A TRANSFERÊNCIA/ABSORÇÃO DO PESSOAL 
DA RFFSA: No início dos anos 1980, havia uma subsidiária da RFFSA muito 
importante. Ela se chamava ENGEFER – Empresa de Engenharia Ferroviária 
S/A. O Decreto n.º 89.396/84, contudo, tornou-a ainda mais importante, 
uma vez que transferiu para ela parte das atribuições e dos empregados da 



empresa mãe, qual seja, a RFFSA. A ENGEFER, por força desse decreto, 
mudou até de nome: passou a se chamar CBTU – Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos. A RFFSA, entrementes, como empresa mãe, não deixou de 
existir, e a nova empresa, a CBTU, por sua vez, já nasceu como subsidiária. 
 
9. A RFFSA, a empresa mãe, somente foi extinta em 2007, nos termos do art. 
1.º da Lei n.º 11.483/2007. Assim, entre 1984 e 2007, portanto durante 
aproximadamente 23 anos, existiram a RFFSA, a empresa mãe, e suas 
subsidiárias, dentre elas a CBTU. Dessa maneira, cada empresa tinha seu 
próprio corpo de funcionários e a remuneração do pessoal da CBTU nunca 
foi paradigma para o direito de complementação de aposentadoria dos 
inativos da RFFSA. Em 1984, quando a ENGEFER passou a se chamar CBTU e 
a RFFSA lhe entregou parte de suas atribuições, alguns empregados 
deixaram a empresa mãe e foram transferidos para a empresa subsidiária, 
porém isso não tornou a CBTU paradigma para os fins da Lei n.º 8.186/91, 
da Lei n.º 10.233/2001 nem da Lei n.º 11.483/2007, conforme acima posto. 
 
10. Assentados estes pontos, isto nos leva à quarta questão importante para 
o deslinde das demandas judiciais envolvendo a definição do paradigma 
remuneratório dos ferroviários: quais foram as diversas situações 
trabalhistas advindas dessas mudanças todas? 
 
11. O DESTINO DO PESSOAL DA RFFSA: Com a edição do Decreto n.º 
89.396/84, art. 2.º, §3.º, parte do pessoal da RFFSA foi transferido para a 
CBTU, porém nem todos. Em tais termos, muitos ferroviários, entre 1984 e 
2007, permaneceram como empregados da RFFSA e aposentaram-se 
vinculados a ela, enquanto outros, em razão da transferência, já se 
aposentaram vinculados à CBTU. Com a extinção da RFFSA, em 2007, os 
empregados remanescentes, ou seja, que permaneceram a ela vinculados, 
foram absorvidos pela VALEC e, assim, dali em diante, ninguém mais se 
aposentou vinculado à RFFSA. Aqui, importante pontuar que, nos termos da 
Lei n.º 10.233/01, parte do pessoal da RFFSA teria sido absorvido pela ANTT, 
porém este artigo foi revogado pela MP n.º 2.217-3/2001. 
 
12. Em tais termos, o destino dos ferroviários da RFFSA foi o seguinte: a) 
parte deles foi mantida até a extinção da companhia, em 2007; b) outra 
parte deles foi transferida para CBTU; c) os empregados que se mantiveram 
na companhia até sua extinção foram absorvidos pela VALEC. Fixado mais 
este ponto, é chegado o momento das conclusões, com a definição do 
regime jurídico para a aplicação da regra da paridade. 
 
13. REGIME JURÍDICO DA PARIDADE: a) Para os empregados ferroviários que 
se aposentaram vinculados à RFFSA entre 1991 e 2007, o paradigma da 
complementação, no momento da concessão da aposentadoria ou pensão, 
era a remuneração do cargo equivalente na própria RFFSA; caso esse cargo 
tenha deixado de existir, em função das mudanças ocorridas a partir do 
Decreto n.º 89.396/84, ou seja, se, em algum momento após a criação da 



CBTU, tenha deixado de existir o próprio cargo ou, pelo menos, um 
empregado ativo na RFFSA com cargo equivalente ao daquele que, naquele 
instante, solicitava aposentadoria ou pensão, o paradigma, 
necessariamente, tem que ser o do cargo equivalente na CBTU; b) Para os 
empregados ferroviários que se aposentaram após a extinção da RFFSA, em 
2007, o paradigma passa ser o plano de cargos e salários do pessoal da 
VALEC. 
 
14. Por fim, duas derradeiras conclusões: (i) como a norma encerrada no 
brocardo jurídico “tempus regit actum” é regra de ouro no direito 
previdenciário, aquele que se aposentou na situação descrita na letra “a” 
acima não tem o direito de migrar para a situação descrita na letra “b”; (ii) 
quem se aposentou vinculado à RFFSA e não se encontra na exceção descrita 
na letra “a” acima, não tem o direito de pleitear equiparação com o pessoal 
da CBTU, seja por falta do pressuposto lógico legitimador da exceção, nos 
termos em que acima explicado, seja por falta de pressuposto legal. 
 
15. DO CASO CONCRETO: Como o autor se aposentou em 1° de novembro 
de 1995 vinculado à RFFSA, o paradigma para o cálculo da sua 
complementação é o da remuneração do pessoal em atividade na própria 
RFFSA. Dessa maneira, considerando ainda que ele não demonstrou que se 
encontra na exceção mencionada no item 13 supra, o recurso não merece 
ser provido. 
 
16. Acerca do tema, importante conferir os seguintes julgados da TNU, 
ambos relatados pela em. Juíza Federal Gisele Chaves Sampaio Alcântara e 
julgados na sessão do dia 13/12/2017: PU n.º 0522219-12.2014.4.05.8300 e 
PU n.º 0521440-57-2014.405.8300. 
 
17. Súmula de Julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na 
data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por 
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, 
mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos 
termos do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95. 
 
18. Condenação em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil 
reais) e custas processuais, suspensa na hipótese de concessão de 
gratuidade de justiça. 
 

4. A parte autora, então, por intermédio do anexo 38, interpôs pedido de uniformização 
regional, alegando que a TR/PB, ao negar a paridade entre os ativos e os inativos (ex-
servidores da extinta RFFSA), de acordo com o padrão remuneratório da CBTU, teria 
dado interpretação diversa à aplicação de lei federal, em caso idêntico, ao julgado pela 
TR/RN. Destaca, também, divergência com a jurisprudência da TRU da 5ª Região.  



5. Em decisão contida no anexo 49, a Presidência da Turma Recursal de origem admitiu 
o processamento do incidente, diante do dissídio jurisprudencial existente. Eis o teor da 
decisão: 
 

“Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência, suscitado em 
face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. 
 
A parte autora em seu Pedido de Uniformização Regional alega que faz jus a 
revisão da complementação de sua aposentadoria vinculado à Rede 
Ferroviária Federal (RFFSA), para que seja tomada como paradigma a 
remuneração do pessoal em atividade do quadro da CBTU, com base no PES 
2010. 
 
No caso, restam atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal da 
parte autora (art. 3º, I, da Resolução nº 061/09 do CJF), vez que tempestivo, 
demonstrada, em princípio, a divergência com jurisprudência de Turma 
Regional da 5ª Região (art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01), bem como 
expostos os fatos e o direito que embasam a pretensão recursal e as razões 
do pedido de reforma da decisão recorrida. 
 
ANTE AO EXPOSTO, dou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional 
suscitado e determino a remessa dos autos à Turma Regional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, com fundamento 
no art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01 c/c o art. 3º, I, da Resolução 347/2015 
do CJF”. 

 
 
6. Por meio de decisão monocrática contida no anexo 53, a douta Presidência dessa eg. 
TRU deu seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, por 
entender restarem provados os requisitos para o processamento do incidente. 
7. É o relatório, em breve resumo. 
8. A matéria de direito a ser resolvida, no presente caso, diz respeito à complementação 
de aposentadoria de ferroviário vinculado à extinta RFFSA à época da inatividade. 
9. A referida questão já fora objeto de consolidação pela eg. Turma Nacional de 
Uniformização (TNU), como se lê abaixo: 
 

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA/PENSÃO. LEI Nº 8.186/91. FERROVIÁRIO VINCULADO À 
EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA À ÉPOCA DA 
INATIVIDADE. REAJUSTAMENTO DO VALOR DOS PROVENTOS 
COMPLEMENTADOS DE ACORDO COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA 
EXTINTA RFFSA APLICADOS AOS EMPREGADOS CUJOS CONTRATOS DE 
TRABALHO FORAM TRANSFERIDOS PARA QUADRO DE PESSOAL ESPECIAL 
DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. ART. 118 DA LEI 
N° 10.233/01, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.483/2007. 
JURISPRUDÊNCIA DESTA TNU. DECADÊNCIA: MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA 



TURMA DE ORIGEM. INCIDENTE CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA 
PARTE, PROVIDO. 
 
A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer 
parcialmente do pedido de uniformização e, nesta parte, dar-lhe 
provimento, para: (i) reafirmar a tese de que a complementação da 
aposentadoria ou pensão devida pela União por força da Lei nº 8.186/91 
aos ferroviários vinculados à extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - 
RFFSA à época da inatividade terá como referência os valores previstos no 
plano de cargos e salários daquela sociedade de economia mista aplicados 
aos empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos para 
quadro de pessoal especial da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias 
S.A., nos termos do art. 118 da Lei n° 10.233/01; e (ii) anular o acórdão da 
Turma Recursal de origem, para que esta promova a adequação do julgado 
de acordo com a premissa jurídica acima fixada.” (PEDILEF nº 
05016631520164058204, TNU, rel. Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito, data 
da publicação: 23.08.2018, destacou-se). 

 
10. Analisando o caso, percebe-se que o autor fora aposentado quando ainda laborava 
na extinta RFFSA, em 01.11.1995, como se depreende diretamente da leitura do acórdão 
impugnado.  
11. Por essa razão não se aplicam a ele as regras específicas de complementação da 
aposentadoria destinadas aos empregados vinculados à CBTU, estando, assim, correto 
o acórdão prolatado pela Turma Recursal de origem, pois está alinhado ao 
entendimento da TNU a respeito da matéria.   
12. Desta forma, conheço o incidente de uniformização e lhe nego provimento.  

 
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao pedido de 
uniformização, nos termos do voto do relator.  
 

Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao incidente regional de uniformização, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 



substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

147. 0500334-34.2017.4.05.8300 
Recorrente: Bartolomeu Dionizio 
Advogado: João Campiello Varella Neto  - OAB/PE030341D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

VOTO-EMENTA 
 

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM 
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE 
PROVA DE EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. ACÓRDÃO 
PARADIGMA. EXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PPP E LTCAT. REEXAME DE MATÉRIA DE 
FATO. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA N° 42. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A parte autora ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento de 
períodos de trabalho alegadamente prestados em condições especiais, no período de 
28/02/1991 a 11/08/2014, para o fim de obter a concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição. 
3. O pedido foi julgado improcedente por sentença de mérito constante do anexo 25. 
4. Por meio de acórdão constante do anexo 29, a 2ª TR/PE deu parcial provimento ao 
recurso inominado interposto pela parte autora, para reconhecer como especial, por 
enquadramento profissional, somente o período de 28/02/1991 a 28/04/1995, 
assegurando-lhe o direito à conversão em tempo comum com a utilização do fator de 
conversão 1,4. Eis o teor do acórdão: 
 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE 



PORTUÁRIA (CAPATAZIA). PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE POR 
ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995, APÓS, NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO EFETIVA A AGENTES NOCIVOS.  RECURSO 
INOMINADO PROVIDO, EM PARTE. 
 
VOTO 
 
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença 
que julgou improcedente o pedido objetivando a concessão de benefício 
previdenciário de aposentadoria, com o reconhecimento de tempo de 
serviço prestado em condições especiais. 
 
A sentença não reconheceu os períodos trabalhados pelo autor na atividade 
de capatazia por entender que “o LTCAT foi realizado em um único navio 
(SANTA CATARINA - anexo 17, página 3) não havendo qualquer evidência 
que suas conclusões possam se aplicar às demais embarcações, muito 
menos a todo o período de atividade do autor, vez que, pela descrição de 
suas atividades, não trabalha embarcado, mas em serviços de capatazia.” 
 
Feito esse breve relato dos fatos, passamos a analisar o recurso da parte 
autora. 
 
Até 28/04/95, para o reconhecimento das condições de trabalho como 
especiais, era suficiente que o segurado comprovasse o exercício de uma das 
atividades previstas no anexo do Decreto nº. 53.831/64 ou nos anexos I e II 
do Decreto nº. 83.080/79, não sendo necessário fazer prova efetiva da 
exposição às condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. A partir 
de 29/04/95, com a edição da Lei nº. 9.032/95, que alterou a Lei nº. 
8.213/91, o reconhecimento da insalubridade passou a exigir a efetiva 
exposição aos agentes agressivos do Decreto nº. 83.080/79 ou ao Decreto 
nº. 53.831/64, o que se comprovava através da apresentação do documento 
de informação sobre exposição a agentes agressivos. 
 
Desse modo, pode ser reconhecido como especial a atividade prestada até 
28/04/1995, por enquadramento na categoria profissional. Quanto ao 
período posterior a tal data, devida a análise da efetiva exposição aos fatores 
de risco, nos termos da legislação supramencionada. 
 
No caso concreto, o Autor pretende comprovar a natureza especial do 
período de 28/02/1991 a 11/08/2014, em que trabalhou filiado ao Sindicado 
dos trabalhadores portuários do Estado de Pernambuco, exercendo a função 
de capatazia, bem como ante a exposição aos agentes nocivos ruído e poeira 
química, conforme indicado nos documentos dos anexos 16/17 – 
PPP/LTCAT. 
 
A atividade de estivadores/arrumadores/trabalhadores de capatazia possui 
previsão no Decreto nº 53.831/64 (item 2.5.6.), de forma que somente pode 



ser reconhecida como especial até a edição da Lei nº 9.032/95, que passou 
a exigir comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos. 
 
Em sendo assim, é possível reconhecer como tempo especial por 
enquadramento profissional, o período até 28/04/1995. Quanto ao período 
posterior, 29/04/1995 a 03/11/2016, o tempo deve ser computado como 
comum, haja vista que, como bem destaca a sentença, “ o LTCAT foi 
realizado em um único navio (SANTA CATARINA - anexo 17, página 3) não 
havendo qualquer evidência que suas conclusões possam se aplicar às 
demais embarcações, muito menos a todo o período de atividade do autor, 
vez que, pela descrição de suas atividades, não trabalha embarcado, mas em 
serviços de capatazia”. 
 
Por fim, ressalto que o fato de a(s) parte(s) haver(em) indicado dispositivos 
constitucionais/legais como aplicáveis à causa não enseja a necessária 
manifestação judicial a respeito, se a decisão embargada se encontra 
suficientemente fundamentada. Trata-se da melhor exegese do art. 489, § 
1º, IV, do CPC/2015 ("Não se considera fundamentada qualquer decisão 
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: IV - não enfrentar 
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 
conclusão adotada pelo julgador"). Desse modo, apenas cabe apreciar os 
argumentos deduzidos no processo que sejam aptos a, em tese, negar a 
conclusão adotada na decisão. 
 
Em vista de tudo o que foi exposto e por tudo mais que dos autos consta, 
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO INOMINADO interposto pela 
parte autora-recorrente para reconhecer como especial somente o período 
de 28/02/1991 a 28/04/1995, assegurando-lhe o direito à conversão em 
tempo comum com a utilização do fator de conversão 1,4. 
 
Deverá o INSS averbar o tempo de contribuição especial reconhecido nestes 
autos, a fim de instruir a concessão de futuro pedido de aposentadoria do 
autor. 
 
Recurso Inominado provido, em parte. 
 
Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência da figura do 
recorrente vencido (art. 55, caput da Lei n° 9.099/95, aplicável ao JEF por 
força do art. 1° da Lei n° 10.259/01)”. 

 
5. Em face desse acórdão a parte autora interpôs (anexo 39) pedido de uniformização 
regional, alegando que os períodos de trabalho posteriores a 28/04/1995 também 
deveriam ser reconhecidos como especiais, em função dos elementos de prova 
carreados aos autos, especialmente o PPP e o LTCAT. Argumenta que o acórdão 
impugnado estaria em contradição com acórdão paradigma da 3ª TR/PE (anexo 38): 
 



“PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO TEMPO LABORADO SOB CONDIÇÕES 
ESPECIAIS.  ATIVIDADE DE ARRUMADOR/ESTIVADOR PORTUÁRIO AVULSO. 
PPP COM MENÇÃO À EXPOSIÇÃO A RUÍDO DE FORMA HABITUAL E 
PERMANENTE ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA.  RECONHECIMENTO DA 
ESPECIALIDADE SOMENTE DOS MESES EM QUE HOUVE AO MENOS 1(UM) 
DIA DE LABOR. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 
PROVIDO. 
 
VOTO 
 
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que 
julgou o seu pedido, nos seguintes termos: 
 
“...O PPP colacionado aos autos afirma que o Autor trabalhou entre 
15/07/86 a 30/06/16 com exposição a ruído entre 97 e 98 decibéis, 
enquanto o LTCAT traz valores distintos, quais sejam, 96,3 e 92,7 decibéis, 
restando, consignado neste último, contudo, que a medição ocorreu em 
determinado navio, em determinado período. Referida medição não se 
presta a provar que o segurado laborou com exposição a ruído acima dos 
patamares legais de modo habitual e permanente, o que inviabiliza o 
reconhecimento de atividade especial após 28/04/1995. 
 
O período posterior a 28/04/95, à vista do PPP e laudo dos anexos 17 e 18, 
deve ser reconhecido como tempo comum, uma vez que os documentos 
mencionados atestam que a exposição aos agentes nocivos ocorreu de 
modo eventual e intermitente, considerando a descrição das atividades 
desempenhadas. Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no 
sentido de que a exposição aos agentes nocivos, após a vigência da Lei nº 
9.032/1995, que alterou a redação do §3º do art. 57 da Lei nº 8.213/91, deve 
ocorrer de forma habitual e permanente 
 
(...) 
 
Este o quadro, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para o fim 
de determinar ao INSS que proceda à averbação do período de 01/03/95 a 
28/04/95 como tempo especial, com aplicação do fator multiplicador 1,4 
(um vírgula quatro)”. 
 
Argumenta a parte recorrente, em síntese, que ficou exposta, durante todo 
o tempo trabalhado na condição de trabalhador avulso portuário, ao agente 
nocivo ruído, em níveis de intensidade superiores aos permitidos. 
 
Pois bem. 
 
A atividade de estivadores/arrumadores/trabalhadores de capatazia possui 
previsão no Decreto nº 53.831/64 (item 2.5.6.), razão pela qual pode ser tida 
como especial, por enquadramento até o advento da Lei nº 9.032/1995. 



 
Verifico que a sentença recorrida reconheceu como tempo especial os 
períodos até 28.04.1995. 
 
Quanto ao tempo não reconhecido, em relação ao qual se insurge a parte 
autora, passo a analisar. 
 
“Atuar na operação de carga e descarga de mercadorias para empresas 
portuárias, mas sem vínculo empregatício. Essa é a atividade do trabalhador 
portuário avulso (TPA), que pode ter várias funções. Essas atividades são 
intermediadas pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo) e acontecem em 
terminais do complexo portuário. 
 
O TPA que atua a bordo de navios, na operação de embarque e 
desembarque de mercadorias, é chamado de estivador. Também há o 
conferente, que registra as movimentações e coordena o carregamento e a 
descarga; o consertador, que arruma danos em estrados e sacos; os 
trabalhadores do bloco, que também atuam nas operações de carga; além 
do vigia, do arrumador e do pessoal de capatazia, que realiza as tarefas no 
cais e nos pátios dos terminais. 
 
No caso dos estivadores, as cargas são movimentadas por esses profissionais 
de forma braçal ou com a utilização de guinchos (guindastes), tratores, 
empilhadeiras ou sistemas automatizados. 
 
(...) 
 
Já o manuseio da carga no cais fica sob a responsabilidade dos trabalhadores 
de capatazia.  Eles ainda dirigem veículos no transporte interno da carga e 
operam os aparelhos movimentadores, como empilhadeiras, transtêineres 
(pórticos que operam contêineres entre o pátio e o costado), portêineres 
(aparelhos que movimentam a carga entre o navio e o cais), guindastes 
sobre rodas e shiploaders (equipamentos que carregam as embarcações)”. 
 
Fonte: http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-
detalhe/porto%26mar/a-atuacao-do-trabalhador-portuario-avulso-no-cais-
1/?cHash=2d6b7057eb81a7136b9e30dbb08176bd. 
 
Pois bem. 
 
No caso dos autos, verifico que a parte autora desempenhou as suas funções 
na “faixa do cais dos Portos de Recife e Suape, balança e armazém e, desde 
que necessário, porões e convés das embarcações” (anexo 18, fl. 02). 
 
Reputo, assim, que tinha atribuições típicas de estivador (atuando a bordo 
das embarcações), bem como típicas de arrumador (manuseando a carga no 
cais). 



 
O juízo sentenciante entendeu que a exposição aos agentes nocivos ocorreu 
de modo eventual e intermitente, considerando a descrição das atividades 
desempenhadas, com o qual não me alinho.  Explico. 
 
A peação e desapeação de contêineres na faixa do cais, e também, nas 
embarcações; manuseio de empilhadeiras a gás, nos porões e/ou convés dos 
navios e o manuseio de cargas tóxicas são atividades notadamente 
insalubres, dada a alta intensidade de ruído presente nesses ambientes. 
 
De efeito, para a retirada e/ou arrumação de cargas nos porões ou sobre o 
convés de embarcações principais e auxiliares, autopropulsadas ou não, são 
utilizados vários equipamentos de movimentação tais como guinchos, 
tratores, empilhadeiras, sistemas semiautomatizados e automatizados para 
movimentação de cargas, os quais emitem fortes ruídos. 
 
Por outro lado, o PPP (anexo 17, fl. 01) menciona expressamente a exposição 
a ruído e a outros agentes nocivos, verbis: 
 

“Trabalhos dentro e fora de porões e convés de navios, manusear 
materiais também dentro de armazéns; Utilizando empilhadeiras pás 
mecânicas, retro - escavadeira hidráulica dentro e fora dos porões e 
convés das embarcações; prender e soltar cabos e varões de aços de 
contêineres nas alturas para movimentação nos conveses e porões de 
navios, são executados de forma habitual e permanente, não ocasional 
nem intermitente em condições de risco, exposto aos mais diversos 
tipos de agentes nocivos a sua saúde, tal qual alguns físicos ( pó, poeira 
e ruídos excessivos...” 

 
A intensidade consignada foi de 97 a 98 dBA (anexo 17, fl. 02). 
 
Assim, medida que se impõe é o reconhecimento da especialidade dos 
períodos posteriores a 29/04/1995 e de acordo com a lista abaixo porque, 
quando o trabalhador é avulso, só podem ser reconhecidos os dias efetivos 
de trabalho. 
 
No entanto, ainda que trabalhe um só dia, em determinado mês, essa Turma 
Recursal entende que o trabalhador tem direito ao reconhecimento de 1 
mês completo de labor. 
 
Então, ao analisar os documentos (anexo 09 ao anexo 16) chega-se à 
seguinte configuração, com relação ao tempo(meses) de efetivo labor: 
 
1995 – maio a dezembro (anexo 11, fl.05) 
 
1996 – janeiro, fevereiro, abril a dezembro (anexo 11, fl.05) 
 



1997 – janeiro a março, maio a julho, outubro (anexo 12) 
 
1998 – janeiro, março a outubro (anexo 12) 
 
1999 – janeiro a novembro (anexo 12) 
 
2000 – abril, setembro, novembro (anexo 12, fl.02) 
 
2001 – março, abril, julho a setembro, novembro (anexo 12, fl.02) 
 
2002 – novembro (anexo 12, fl.02) 
 
2003 – fevereiro (anexo 12, fl.03) 
 
2004 – abril, setembro, novembro (anexo 14, fl.02) 
 
2005 – sem registros de labor (anexo 12, fl.03) 
 
2006 - sem registros de labor (anexo 12, fl.04) 
 
2007 – outubro (anexo 12, fl.04) 
 
2008 - sem registros de labor (anexo 12, fl.04) 
 
2009 a 2011 - sem registros de labor (anexo 14, fl.03) 
 
2012 a 2015 - sem registros de labor (anexo 14, fl.04) 
 
Conclusão. 
 
Com o reconhecimento da especialidade dos períodos acima listados, 
simples cálculos matemáticos indicam que a parte autora continua com 
tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria especial, bem como 
para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral ou 
para a proporcional. 
 
Nesse momento, então, seu direito limita-se à averbação temporal. 
 
Assim, juntamente com os períodos especiais reconhecidos, 
sentencialmente, pela planilha (anexo 43 – até o item 11), devem ser 
averbados os períodos da lista acima, reconhecidos como especiais, para os 
devidos fins de direito. 
 
Por todas as razões acima expostas, bem como em razão de ser esta 
fundamentação suficiente para a apreciação de todos os pedidos 
formulados pelas partes, considero como não violados os demais 
dispositivos suscitados, inclusive considerando-os como devidamente 



prequestionados, possibilitando, de logo, a interposição dos recursos 
excepcionais cabíveis (RE e PU). 
 
Finalmente, e tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam 
para um novo julgamento daquilo que já foi decidido, ficam advertidas as 
partes que a sua oposição protelatória ensejará a aplicação de litigância de 
má-fé, na forma dos artigos 81 e 1026 do CPC. 
 
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO 
DA PARTE AUTORA para, reformando a sentença, reconhecer a 
especialidade de todos os períodos especificados na lista acima epigrafada 
e determinar a sua averbação, para os devidos fins de direito, nos moldes da 
fundamentação acima. 
 
Sem condenação sucumbencial, ante a inexistência de parte recorrente 
vencida. 
 
É como voto”. 

 
6. O incidente regional de uniformização foi inadmitido na origem (anexo 42), sob o 
argumento de que, nos acórdãos paradigmas, ficou comprovada, de acordo com os 
elementos de prova contidos nos autos, a exposição a ruído cuja intensidade consignada 
foi superior aos limites de tolerância, ao passo que no acórdão impugnado, os períodos 
de trabalho foram considerados como tempo comum em razão da existência de provas 
de que houve a referida exposição em apenas um único navio. Eis o teor da decisão: 
 

“Trata-se de Incidentes de Uniformização Regional e Nacional de 
Jurisprudência interpostos em face de acórdão proferido por esta Turma 
Recursal. 

 
O artigo 14, caput, e seus §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.259/01, dispõe:  
 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei. 
 
§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região 
será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a 
presidência do Juiz Coordenador. 
§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de 
diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de 
Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

 



São requisitos da admissibilidade do pedido uniformização: (i) a legitimidade 
do peticionário, (ii) a tempestividade, (iii) o interesse recursal e (iv) a 
demonstração da divergência. 
 
A legitimidade das partes e o interesse recursal restam evidentes, o que 
autoriza vislumbrar a necessidade das vias manejadas, ao se cotejar a 
imperatividade da fixação da interpretação constitucional ou a preservação 
da força cogente que lhe corresponde.  
 
1. Em relação ao Incidente Regional, verifico que nos paradigmas 
apresentados, ambos da 3ª Turma Recursal de Pernambuco (0519834-
23.2016.4.05.8300 e 0512983-65.2016.4.05.8300-3), o autor aponta como 
paradigma o trabalho de estivador realizado em período posterior a 
29/04/1995, assim como também é o caso do acórdão recorrido. Ocorre 
que, nos paradigmas, ficou comprovada a exposição a ruído cuja intensidade 
consignada foi superior aos limites de tolerância. Já no acórdão proferido 
por esta Turma Recursal, os períodos foram considerados como labor 
comum por existir provas de que houve  a referida exposição em apenas UM 
ÚNICO navio: “ o LTCAT foi realizado em um único navio (SANTA CATARINA 
- anexo 17, página 3) não havendo qualquer evidência que suas conclusões 
possam se aplicar às demais embarcações, muito menos a todo o período de 
atividade do autor, vez que, pela descrição de suas atividades, não trabalha 
embarcado, mas em serviços de capatazia”. 
 
Não visualizo a divergência do acórdão paradigma com o recorrido, 
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização. 
 
Em face às razões elencadas, INADMITO o Incidente de Uniformização 
Regional. 
 
2. Em relação ao Incidente Nacional, como primeira divergência, alega a 
recorrente que ao proferir acórdão versando tão somente sobre as 
hipóteses teóricas de cabimento dos Embargos de Declaração, a decisão 
versou sobre tema alheio, se recusando a apreciar as provas constituídas nos 
autos e a de liberar especificamente sobre o argumentado ou, pelo menos , 
sobre por que motivos não deveriam ser providos os embargos interpostos 
pelo autor. Aponta que a decisão combatida foi divergente da TNU, ao julgar 
o PEDILEF Nº 0514718-07 .2014 .4 .05 .8300/PE, 
 
Compulsando os autos, verifico que A ÚNICA QUESTÃO levantada pelo 
recorrente foi devidamente respondida no acórdão combatido, que  
manifestou-se expressamente sobre supostamente ter deixado  “de apreciar 
que o PPP e o LTCAT colacionados aos autos (anexos nº 16 e 17) trazem 
medições distintas em locais distintos, e que também fazem prova da 
exposição a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, trazendo 
medições de ruído acima dos níveis de tolerância em outros ambientes que 
não apenas o do Navio Santa Catarina, do LTCAT que foi o único documento 



probatório analisado no acórdão, momento em que afirmou tratar-se de 
reexame das provas. Desta forma, não se pode falar em suposto uso de 
discricionariedade como meio de eximir-se de analisar questões específicas 
suscitadas pelas partes, mas sim de um julgamento devidamente 
fundamentado nas convicções do magistrado. 
 
Não visualizo a divergência dos acórdãos paradigmas com o recorrido, 
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização. 
 
Em face às razões elencadas, INADMITO o Incidente de Uniformização nesse 
ponto. 
 
Como segunda divergência, o autor aponta que o entendimento 
manifestado no acórdão combatido foi divergente do julgado do STJ, no 
sentido de que, não havendo objeção específica às informações técnicas 
constantes do PPP anexado aos autos, não se pode, por isso, recusar-lhe 
validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do 
trabalhador ao agente nocivo ruído (STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio 
Kukina, 1ª Seção, j. em 08/02/2017, DJe 16/02/2017). 
 
Como terceira divergência, o autor aponta que o entendimento manifestado 
no acórdão combatido foi divergente do julgado do STJ, no sentido de que o 
nível de ruído a caracterizar o direito à contagem do tempo de trabalho 
como especial deve ser superior a 90 decibéis , só sendo admitida a redução 
para 85 decibéis após a entrada em vigor do Decreto n. 4.882 , de 18 de 
novembro de 2003 (STJ, Pet. nº 9.059/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 
09/09/2013). 
 
Verifico que o acórdão proferido pela Turma Recursal entendeu que o 
período posterior a 28/04/1995 deve ser computado como comum, vez que, 
conforme destaca a sentença, “o LTCAT foi realizado em um único navio 
(Santa Catarina, anexo 17, p. 3) não havendo qualquer evidência que suas 
conclusões possam se aplicar às demais embarcações, muito menos a todo 
o período de atividade do autor, uma vez que, pela descrição de suas 
atividades, não trabalha embarcado, mas em serviços de capatazia”. 
 
Assim, mostra-se patente a ausência de similitude fática do acórdão 
paradigma. Neste sentido, cumpre observar o disposto na Questão de 
Ordem nº. 22 (Aprovada na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de 
Uniformização, do dia 16.10.2006): 
 

‘É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por 
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda 
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.’ 

 
Em face às razões elencadas, INADMITO o Incidente de Uniformização 
apresentado pelo autor e determino o retorno dos autos ao JEF de origem”. 



 
7. Em suma, a Presidência da 2ª Turma Recursal de Pernambuco argumentou que a 
recorrente pretendia, por meio do pedido de uniformização, a revisão de questão de 
fato. 
8. A decisão que negou seguimento ao recurso (anexo 48) foi objeto de agravo (anexo 
49), e remetido a esta eg. Turma Regional de Uniformização.  
9. É o relatório, em breve síntese. 
10. Negou-se seguimento ao agravo, porque a parte autora pretende, pela via 
incidental, revolver questão fática. 
11. Analisando o caso, percebe-se que a eg. 2ª Turma Recursal de Pernambuco, com 
base nas provas dos autos, constatou que a parte autora não se desincumbiu do ônus 
de demonstrar que laborou sobre exposição de ruído em níveis superiores aos limites 
de tolerância no período de 29/04/1995 a 03/11/2016. 
12. A parte autora, por sua vez, requer a análise do pedido de uniformização alegando, 
como substrato de seu pedido, que teria apresentado PPP e Laudo Técnico 
independentes, que informariam a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites 
de tolerância. 
13. Resta evidenciado que para o deslinde da presente questão se faz necessário o 
reexame do conjunto probatório. Tal pretensão é inadequada, na via incidental, 
conforme cristalizado na Súmula nº 42 da TNU (“não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato”). 
14. Desta feita, a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso de 
agravo, deve ser mantida. 

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 



– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 
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Recorrente: José Soares da Fonseca 
Advogado: João Campiello Varella Neto  - OAB/PE030341D  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACÓRDÃO 
IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE CARPINTEIRO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL COM BASE APENAS NA CTPS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM N° 13. 
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao 
agravo inominado.  
2. A parte autora ajuizou demanda pretendendo a concessão de benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de períodos de 
trabalho prestados em condições especiais.  
3. A sentença (anexo 18) julgou improcedente o pedido, o que foi mantido pelo acórdão 
(anexo 22) proferido pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco. A Turma Recursal 
constatou a inviabilidade de enquadramento dos período de trabalho mencionados na 
exordial, exercidos por carpinteiro na construção civil, apenas com base na CTPS, visto 
que, para haver enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/64, não basta que 
o autor trabalhe como carpinteiro de construção civil, mas que efetivamente trabalhe 
na perfuração, construção civil ou assemelhados, em edifícios, barragens, pontes ou 
torres. Eis o teor do acórdão impugnado: 
 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO/ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE. CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE 



ENQUADRAMENTO COMO TEMPO ESPECIAL. PEDIDOS NÃO APRESENTADOS 
NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 
ART. 1.014 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO DO 
AUTOR IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 
 
- Recorre o autor contra sentença de improcedência do pedido de concessão 
de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento 
de labor exercido sob condições especiais. Pede o enquadramento dos 
períodos de 14/07/1977 a 03/01/1978, 18/01/1978 a 10/08/1978, 
16/08/1978 a 13/09/1978, 01/03/1979 a 13/08/1979, 30/01/1980 a 
07/08/1980, 04/11/1980 a 23/03/1981, 25/06/1981 a 23/09//1981, 
26/05/1982 a 04/08/1982, 01/11/1982 a 17/01/1983, 17/02/1983 a 
11/04/1983, 10/10/1983 a 06/01/1984, 15/05/1984 a 04/04/1985, 
06/06/1985 a 15/02/1986, 01/04/1986 a 28/08/1986, 03/11/1986 a 
21/04/1987, 11/05/1987 a 28/12/1987, 09/02/1988 a 29/03/1988, 
11/04/1988 a 16/09/1988, 22/09/1988 a 28/10/1988, 21/02/1989 a 
18/05/1989, 22/05/1989 a 01/10/1989, 12/11/1990 a 21/12/1990, 
07/01/1991 a 04/03/1992, 19/03/1992 a 01/10/1992, 02/11/1992 a 
14/06/1994 por enquadramento da categoria profissional de carpinteiro 
para a construção civil. No seu recurso inominado, pede ainda:" (...) b) seja 
averbado como tempo de contribuição o período de 01/11/1982 a 
17/01/1983, laborado e registrado em CTPS, porém não constante no CNIS; 
c) seja computado como tempo de contribuição o período de gozo de 
auxílio-doença de 16/12/2014 a 17/02/2015; d) seja concedido o benefício 
de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor desde a DER; e) 
Alternativamente, caso não possua tempo suficiente para a concessão do 
benefício desde a DER , que seja este concedido desde a implementação dos 
requisitos e/ou seja averbado o tempo especial reconhecido". 
 
- De início, observo que o autor inovou em seu recurso, formulando pedidos 
ausentes em sua petição inicial, na qual não foram deduzidos os pedidos 
descritos nos itens "b", "c". Incide, no caso, o art. 1.014 do Novo CPC: "Art. 
1.014.  As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser 
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo 
de força maior". Não conheço, portanto, tais pedidos. Nesse sentido, invoco 
os seguintes precedentes: 
 

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO 
CONTRIBUTIVO. RASURA NA CTPS. INIDONEIDADE DO DOCUMENTO. 
MATÉRIA NÃO ALEGADA NO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE 
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE FORÇA 
MAIOR. RECURSO NÃO PROVIDO (Recursos 05160411820124058300, 
POLYANA FALCÃO BRITO, TRF3 - TERCEIRA TURMA RECURSAL, Creta, 
Data: 17/03/2015 - Página N/I.)  
 
PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO 
CONTRIBUTIVO. ACORDO REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



INEFICÁCIA PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA NÃO 
ALEGADA NO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO 
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recursos 
05028222920124058302, POLYANA FALCÃO BRITO, TRF3 - TERCEIRA 
TURMA RECURSAL, Creta, Data: 17/03/2015 - Página N/I.) 
 
PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AUTO DE 
INFRAÇÃO. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO 
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. 
IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Trata-se de apelação 
interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que afastando a alegação 
de litispendência, julgou improcedente o pedido, que objetivava a 
retirada do nome da autora do CADIN. (...).  5. Considerando que tal 
matéria apenas foi deduzida em sede de apelação, não tendo sido 
suscitada pela autora na petição inicial, nem apreciada na sentença 
recorrida, configura inovação recursal, não devendo ser conhecida a 
apelação neste ponto, conforme disposto no art. 1.014 do CPC. (...). 8. 
Apelação conhecida em parte e, nesta parte, improvida. (AC - Apelação 
Cível - 595606 0008819-11.2011.4.05.8100, Desembargador Federal 
Leonardo Resende Martins, TRF5 - Primeira Turma, DJE, Data: 
24/05/2018, página 46.) 
 

- Para haver o enquadramento no item 2.3.3. do Decreto nº 53.831/1964 
(“perfuração, construção civil e assemelhados/edifícios, barragens, 
pontes/trabalhadores em edifícios, barragens, pontes, torres.”) não basta 
que o autor trabalhe como pedreiro, servente ou carpinteiro de construção 
civil, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou 
assemelhados em edifícios, barragens, pontes ou torres. Para isso, a simples 
apresentação da CTPS, como neste caso, não prova a atividade especial, 
fazendo-se necessária a juntada de outros documentos que venham a 
demonstrar a realidade de trabalho do segurado. Assim, os períodos 
anteriores a 28/04/1995, laborados como carpinteiro na construção civil, 
permanecem computados como tempo de serviço comum. Nesse sentido, 
invoco o seguinte julgado da TNU: 
 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. 
SENTENÇA INDEFERITÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA PELA 1.ª 
TURMA RECURSAL DE PERNAMBUCO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE, DESDE QUE POR PROVA 
PERICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DA 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO 
INCIDENTE. - Comprovada a similitude fático-jurídica e a divergência 



entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça (REsp n.º 1255899, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, 
DJ 22 set. 2011; REsp n.º 600277, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 10 
mai. 2004; REsp 227946, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 1.º ago. 2000; REsp 
n.º 611262, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 29 nov. 2004), tem cabimento o 
incidente. - Atendidos os demais requisitos previstos em lei, é devida 
a aposentadoria especial, se prova pericial constata que a atividade 
exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo que 
não inscrita em Regulamento. - Hipótese na qual o recorrente alega 
que o acórdão da Turma Recursal de origem, reformando 
parcialmente sentença de improcedência, divergiu da jurisprudência 
dominante do STJ, no sentido de que a ausência de classificação da 
atividade em regulamento não impede o reconhecimento de atividade 
penosa, insalubre ou penosa, para fins de aposentadoria especial, se 
comprovada por prova pericial. - Acórdão impugnado que, ao reformar 
parcialmente a sentença de improcedência, reconheceu a atividade de 
carpinteiro desenvolvida pelo autor por mera presunção, conforme 
trecho a seguir: “- No presente caso, o juízo monocrático afastou a 
especialidade da atividade de carpinteiro em construção civil exercida 
pelo autor, em períodos intercalados, compreendidos entre 
13/10/1975 e 28/05/1995. Ocorre que as atividades inerentes ao ramo 
da construção civil, dentre as quais se inclui a de carpinteiro, estavam 
enquadradas como especiais, sob o Código 2.3.3 do Quadro Anexo do 
Decreto n.º 53.831/64 e código 1.2.12 do Decreto n.º 83.080/79, 
havendo que se reconhecer sua especialidade até abril de 1995, 
independente de comprovação, conforme já consignado. - Destarte, 
os vínculos laborais mantidos nos períodos de 08/09/1976 a 
12/11/1976; 21/01/1977 a 18/07/1977; 12/10/1977 a 22/05/1978; 
24/08/1978 a 16/10/1978; 12/11/1979 a 24/12/1979; 26/02/1980 a 
28/11/1980; 07/01/1981 a 30/01/1982; 24/02/1982 a 27/01/1983; 
04/05/1983 a 25/10/1983; 26/03/1984 a 23/04/1984; 02/05/1984 a 
11/10/1985; 09/12/1985 a 06/11/1986; 15/12/1986 a 12/09/1987; 
03/11/1987 a 09/07/1988; 17/04/1989 a 28/09/1990; 17/10/1990 a 
24/08/1993; 12/01/1994 a 13/06/1994; 07/09/1994 a 28/04/1995, no 
ramo da construção civil, estão devidamente anotados na CTPS (docs. 
20-23), de sorte que, remontando à época em que a atividade de 
carpinteiro estava enquadrada como especial pela categoria 
profissional, devem ser reconhecidos como especiais e convertidos em 
tempo comum”. - A jurisprudência do STJ, contudo, firmou-se no 
sentido de ser possível o reconhecimento da especialidade de 
atividade não prevista em Regulamento, desde que comprovadas as 
condições através de laudo pericial. No caso, a função de carpinteiro 
não está enquadrada nos Decretos que regulamentam as atividades 
especiais, fazendo-se necessária a comprovação da especialidade 
através de prova técnica, conforme jurisprudência pacificada daquela 
Corte. Entretanto, como bem ressaltado na sentença, “a atividade 
exercida pelo segurado até 28/04/1995 não era presumida por 



categoria. Logo, torna-se obrigatória, através de documentos idôneos, 
a comprovação de efetiva exposição, de forma habitual e permanente, 
a agentes nocivos. Entretanto, não havendo nenhuma outra prova por 
parte do autor, bem como laudo que atestasse ruído, não restando 
evidenciada a efetiva submissão a agentes nocivos à saúde de acordo 
com as exigências da legislação vigente. In casu, o autor se limitou a 
anexar cópias da CTPS referentes aos vínculos acima identificados. 
Assim, interpretando a lei e os documentos apresentados com 
razoabilidade, não restou evidenciada a efetiva submissão a agentes 
nocivos à saúde de acordo com as exigências da legislação vigente”. - 
Incidente de Uniformização conhecido e provido para, reafirmando os 
precedentes mencionados, com a tese de ser possível o 
reconhecimento da especialidade de atividade não prevista em 
Regulamento, desde que comprovadas as condições através de laudo 
pericial, o que, no caso, não ocorreu, reformar o acórdão vergastado 
e restabelecer a sentença de improcedência. Autorizada a devolução 
dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, 
nos termos do art. 7.º, inciso VII, letra “a”, do RI/TNU, mantenham ou 
promovam a adequação da decisão recorrida. (PEDILEF 
05247854120084058300, JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE 
SIQUEIRA, TNU, DOU 23/04/2013 PÁGINAS 154/170.) 

 
- Nesse passo, é inviável o enquadramento dos interregnos de trabalho, 
exercidos como carpinteiro na construção civil, apenas com base na CTPS. 
 
- Recurso inominado do autor improvido, na parte conhecida” (destacou-se). 

 
4. Foi então interposto pedido de uniformização regional (anexo 24), que foi inadmitido 
(anexo 28) ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com o 
entendimento do TNU. Eis o teor da decisão: 
 

“Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência Regional 
interposto contra Acórdão proferido por esta Turma Recursal. 
 
O art. 14, caput, e seus §§ 1º e 2º, da Lei n° 10.259/01, dispõe: 
 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei. 
 
§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região 
será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a 
presidência do Juiz Coordenador. 
 
§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de 
diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou 



jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de 
Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

 
Verifico que os requisitos de admissibilidade do recurso interposto restaram 
satisfeitos. 
 
Superada tal análise, constata-se que a Turma Nacional de Uniformização já 
sedimentou entendimento sobre a matéria aqui debatida, conforme se pode 
inferir da ementa abaixo colacionada: 
 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. 
SENTENÇA INDEFERITÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA PELA 1.ª 
TURMA RECURSAL DE PERNAMBUCO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE, DESDE QUE POR PROVA 
PERICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DA 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO 
INCIDENTE. - Comprovada a similitude fático-jurídica e a divergência 
entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça (REsp n.º 1255899, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, 
DJ 22 set. 2011; REsp n.º 600277, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 10 
mai. 2004; REsp 227946, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 1.º ago. 2000; REsp 
n.º 611262, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 29 nov. 2004), tem cabimento o 
incidente. - Atendidos os demais requisitos previstos em lei, é devida 
a aposentadoria especial, se prova pericial constata que a atividade 
exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo que 
não inscrita em Regulamento. - Hipótese na qual o recorrente alega 
que o acórdão da Turma Recursal de origem, reformando 
parcialmente sentença de improcedência, divergiu da jurisprudência 
dominante do STJ, no sentido de que a ausência de classificação da 
atividade em regulamento não impede o reconhecimento de atividade 
penosa, insalubre ou penosa, para fins de aposentadoria especial, se 
comprovada por prova pericial. - Acórdão impugnado que, ao reformar 
parcialmente a sentença de improcedência, reconheceu a atividade de 
carpinteiro desenvolvida pelo autor por mera presunção, conforme 
trecho a seguir: “- No presente caso, o juízo monocrático afastou a 
especialidade da atividade de carpinteiro em construção civil exercida 
pelo autor, em períodos intercalados, compreendidos entre 
13/10/1975 e 28/05/1995. Ocorre que as atividades inerentes ao ramo 
da construção civil, dentre as quais se inclui a de carpinteiro, estavam 
enquadradas como especiais, sob o Código 2.3.3 do Quadro Anexo do 
Decreto n.º 53.831/64 e código 1.2.12 do Decreto n.º 83.080/79, 
havendo que se reconhecer sua especialidade até abril de 1995, 
independente de comprovação, conforme já consignado. - Destarte, 



os vínculos laborais mantidos nos períodos de 08/09/1976 a 
12/11/1976; 21/01/1977 a 18/07/1977; 12/10/1977 a 22/05/1978; 
24/08/1978 a 16/10/1978; 12/11/1979 a 24/12/1979; 26/02/1980 a 
28/11/1980; 07/01/1981 a 30/01/1982; 24/02/1982 a 27/01/1983; 
04/05/1983 a 25/10/1983; 26/03/1984 a 23/04/1984; 02/05/1984 a 
11/10/1985; 09/12/1985 a 06/11/1986; 15/12/1986 a 12/09/1987; 
03/11/1987 a 09/07/1988; 17/04/1989 a 28/09/1990; 17/10/1990 a 
24/08/1993; 12/01/1994 a 13/06/1994; 07/09/1994 a 28/04/1995, no 
ramo da construção civil, estão devidamente anotados na CTPS (docs. 
20-23), de sorte que, remontando à época em que a atividade de 
carpinteiro estava enquadrada como especial pela categoria 
profissional, devem ser reconhecidos como especiais e convertidos em 
tempo comum”. - A jurisprudência do STJ, contudo, firmou-se no 
sentido de ser possível o reconhecimento da especialidade de 
atividade não prevista em Regulamento, desde que comprovadas as 
condições através de laudo pericial. No caso, a função de carpinteiro 
não está enquadrada nos Decretos que regulamentam as atividades 
especiais, fazendo-se necessária a comprovação da especialidade 
através de prova técnica, conforme jurisprudência pacificada daquela 
Corte. Entretanto, como bem ressaltado na sentença, “a atividade 
exercida pelo segurado até 28/04/1995 não era presumida por 
categoria. Logo, torna-se obrigatória, através de documentos idôneos, 
a comprovação de efetiva exposição, de forma habitual e permanente, 
a agentes nocivos. Entretanto, não havendo nenhuma outra prova por 
parte do autor, bem como laudo que atestasse ruído, não restando 
evidenciada a efetiva submissão a agentes nocivos à saúde de acordo 
com as exigências da legislação vigente. In casu, o autor se limitou a 
anexar cópias da CTPS referentes aos vínculos acima identificados. 
Assim, interpretando a lei e os documentos apresentados com 
razoabilidade, não restou evidenciada a efetiva submissão a agentes 
nocivos à saúde de acordo com as exigências da legislação vigente”. - 
Incidente de Uniformização conhecido e provido para, reafirmando os 
precedentes mencionados, com a tese de ser possível o 
reconhecimento da especialidade de atividade não prevista em 
Regulamento, desde que comprovadas as condições através de laudo 
pericial, o que, no caso, não ocorreu, reformar o acórdão vergastado 
e restabelecer a sentença de improcedência. Autorizada a devolução 
dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, 
nos termos do art. 7.º, inciso VII, letra “a”, do RI/TNU, mantenham ou 
promovam a adequação da decisão recorrida (PEDILEF 
05247854120084058300, Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, 
TNU, DOU 23/04/2013, pág. 154/170.) 

 
Em face do exposto, e considerando que o acórdão proferido está em 
consonância com o atual entendimento do STJ, INADMITO o Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência”. 

 



5. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo (anexo 29) e 
remetido a esta eg. Turma Regional de Uniformização.  
6. A douta Presidência dessa eg. TRU negou provimento ao agravo (anexo 32), contra a 
qual foi interposto agravo interno (anexo 33), novamente não provido (anexo 36). 
7. É o relatório, em breve resumo. 
8. Negou-se seguimento ao agravo, porque o acórdão impugnado estava em 
consonância com o entendimento consolidado desta Turma Regional de Uniformização. 
9. Analisando os autos, percebe-se que o acórdão impugnado está em consonância com 
o julgado exarado no processo nº 0504187-75.2008.4.05.8200, desta TRU/5ª Região, 
que fixou a seguinte tese: 
 

“A mera anotação em CTPS da função de Carpinteiro em empresa do ramo de 
construção civil, desacompanhada de outras provas, não é suficiente para fins de 
enquadramento no item 2.3.3 do Decreto 53.831/64”. (0504187-
75.2008.4.05.8200. rel. Juíza Federal Polyana Falcão Brito, julg. em 30/11/2015. 
Decisão por maioria). 
 

10. Conforme já consolidado pela TNU, na Questão de Ordem nº 13 (“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”), a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso de 
agravo, deve ser mantida.  

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 



Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

149. 0501395-23.2019.4.05.8311  
Recorrente: Rosilene Francisca Cardoso 
Advogado: Defensoria Pública da União  
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AUXÍLIO-
DOENÇA. CEGUEIRA MONOCULAR. ACÓRDÃO IMPUGNADO. OCUPAÇÕES HABITUAIS: 
COSTUREIRA E EMPREGADA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO PARADIGMA. OCUPAÇÃO 
HABITUAL: APENAS COSTUREIRA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. VERIFICAÇÃO DA 
INCAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CASO CONCRETO. 
REEXAME DE PROVA. VEDAÇÃO. TNU. SÚMULA N° 42. INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO INADMITIDO. 
1. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto contra acórdão 
proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco que, negou 
provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. 
2. A autora pretende a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por 
invalidez por se encontrar acometida de cegueira monocular (CID H54.4) e síndrome de 
Sturge-Weber (CID Q85.8), e que estaria demonstrado o impedimento para o 
desempenho de suas atividades laborais habituais (costureira e empregada doméstica).  
3. A sentença (anexo 20) julgou improcedente o pedido, o que foi confirmado pelo 
acórdão (anexo 26). 
4. Eis o teor do acórdão recorrido:  

 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALDEZ. 
CEGUEIRA. OLHO DIREITO. VISÃO MONOCULAR. CAPACIDADE PARA A VIDA 
LABORAL. RECURSO IMPROVIDO.  
 
Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o 
pedido de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 
 



Em seu recurso, a autora alega que mesmo que a perícia não tenha atestado 
a incapacidade total, merece acolhimento o seu pedido, uma vez que não 
foram observadas as condições socioeconômicas. Pede a reforma do 
julgado. 
 
Nos termos da Norma de regência (art. 42, caput, da Lei nº 8.213/91), 
"a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de 
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para 
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 
enquanto permanecer nesta condição". 
 
Por outro lado, "o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo, 
cumprido, quando for o caso, o período de carência de 12 meses exigido 
nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos" (art. 59, caput, da Lei nº 
8.213/91). 
 
É certo que a TNU vem se posicionando no sentido de que, para a obtenção 
de benefício previdenciário, deve-se se fazer uma análise mais ampla das 
condições pessoais, familiares e culturais do meio em que se vive para 
melhor avaliar a existência ou não da capacidade. 
 
Por outro lado, o enunciado da súmula 77 da TNU dispõe que "o julgador 
não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais 
quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade 
habitual". 
 
As alegações da autora não merecem ser acolhidas. Afirma o perito judicial 
(laudo pericial – anexo 17) que a autora se encontra acometida de “Cegueira 
monocular (CID H54.4) e Síndrome de Sturge- Weber (CID Q85.8). Doença 
congênita”, sem, no entanto, estar impedida para o exercício de sua 
atividade laborativa habitual (Empregada doméstica e costureira). 
 
Não é demais relembrar que o perito, na condição de auxiliar do juízo, exerce 
seu mister de modo imparcial, como terceiro desinteressado na lide. Não há 
óbice, portanto, em adotar suas conclusões como razão de decidir, 
permeadas que são por critérios técnico-científicos, os quais não restaram 
elididos pelos elementos trazidos aos autos. 
 
Recurso improvido. Sentença mantida. 
 
Condenação da autora (recorrente vencida) a pagar honorários advocatícios, 
fixados em dez por cento sobre o valor da causa, mas suspensa a sua 
exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, §3º, do CPC, por ter havido o 
deferimento da justiça gratuita”. 
 



5. Em seus argumentos, a recorrente aduz que o critério estabelecido pela 3ª Turma 
Recursal de Pernambuco, que reputou indevida a concessão do benefício, apresentaria 
divergência com o entendimento firmado pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de 
Sergipe.  
6. A parte ré apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento.  
7. No anexo 31, consta decisão monocrática proferida pela Presidência da 3ª Turma 
Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, que inadmitiu o pedido de uniformização 
ao argumento de que o julgamento do recurso implicaria no reexame de prova.  
8. A parte autora interpôs o recurso de agravo (anexo 32), tendo sido feito o juízo de 
admissibilidade positivo pela presidência desta TRU (anexo 35). 
9. É o relatório, em breve síntese.  
10. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei nº 
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a 
Turma Regional de Uniformização.   
11. Analisando os autos, verifico que não há razão à parte recorrente, uma vez que não 
há fundamentos aptos a admitir o incidente regional interposto.  
12. Inicialmente, percebo que não há similitude fática suficiente entre o acórdão 
recorrido e o acórdão paradigma da Turma Recursal de Sergipe. Explico. No acórdão 
impugnado (transcrito no item 4 supra), a parte autora exerce duas atividades habituais: 
a de empregada doméstica e a de costureira, enquanto no acórdão paradigma a 
ocupação habitual da segurada é apenas de costureira. Eis o julgado paradigma: 
 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARTE AUTORA, 50 
ANOS DE IDADE, COSTUREIRA, INVOCANDO ENFERMIDADE 
OFTALMOLÓGICA CONFIRMADA PELA PERÍCIA JUDICIAL (VISÃO 
MONOCULAR ESQUERDA COM ACOMETIMENTO DE GLAUCOMA NO OLHO 
SÃO E PERDA TOTAL DA VISÃO DO OLHO DIREITO POR EVISCERAÇÃO DEVIDO 
A AGRAVAMENTO DE GLAUCOMA). LAUDO JUDICIAL QUE ATESTA 
INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES QUE EXIJAM VISÃO BILATERAL. 
PROFISSÃO DA AUTORA DE COSTUREIRA, COM PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO 
ENTRE 13/09/2007 E 22/02/2017, SEM COMPROVAÇÃO DE QUE O INSS 
SUBMETEU A SEGURADA À READAPTAÇÃO OBRIGATÓRIA. AUXÍLIODOENÇA 
DEVIDO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM TESE. PROVIMENTO DO 
RECURSO. 
 
Insurge-se a parte autora contra a sentença que lhe indeferiu o benefício de 
restabelecimento de auxílio-doença. Controvertida a incapacidade, o 
julgamento tem como referência o laudo, porque prova técnica, realizada 
no contraditório judicial e com forte conteúdo probatório, embora não 
vinculante, podendo ser acolhida parcial ou integralmente, no cotejo com 
outros elementos de convicção e conforme o livre convencimento motivado, 
sendo o experto, ademais, de confiança do Juízo. A propósito, manifesta a 
desnecessidade de médico especialista e dupla perícia, procedimentos 
incompatíveis com a informalidade, celeridade, economia e simplicidade do 
rito especial, sobretudo diante da regra prevista no art. 35, da Lei 9.099/95 



e 12, da Lei 10.259/2001 (TRF 1, 1ª TURMA, AC 200538040010755, MIGUEL 
ANGELO DE ALVARENGA LOPES; TRF 5, 3ª Turma, AC 422475, Frederico Pinto 
de Azevedo) e da realidade onde sediados os Juizados desta Seção Judiciária. 
No caso dos autos, a sentença de indeferimento se fundou na possibilidade 
de a visão monocular do autor possibilitar o exercício de outras atividades 
compatíveis com a idade da autora (50 anos).  
 
Embora ponderáveis os fundamentos da sentença recorrida, o laudo médico 
judicial de item 12 foi claro ao atestar a ocorrência de incapacidade para a 
as atividades profissionais que exijam visão binocular. A profissão da autora 
é costureira, a qual indubitavelmente exige visão periférica para o fiel e 
seguro cumprimento do seu mister. Ademais, apesar do diagnóstico de visão 
monocular irreversível no olho direito em decorrência de evisceração 
causada por agravamento de glaucoma e 12/08/2019 2/3 olho esquerdo, 
embora com boa acuidade visual, acometido da mesma enfermidade 
(glaucoma) e a despeito de a demandante ter percebido auxílio-doença 
entre 13/09/2007 e 22/02/2017, a autarquia ré não fez qualquer prova de 
que durante esse longo período submeteu a segurada à readaptação 
obrigatória.  
 
Assim, incontroversa a limitação da segurada e havendo incapacidade para 
a atividade de costureira, a qual indubitavelmente exige visão periférica e 
acuidade visual binocular, faz jus a autora ao restabelecimento do benefício 
de auxílio-doença desde o dia subsequente ao da indevida cessação 
(23/02/2017 – anexo 3). Por outro lado, considerando que o demandante 
conta com 50 anos de idade, impõe-se que a parte ré a submeta à 
reabilitação obrigatória, nos termos do art. 62 c/c art. 89 e ss da Lei nº 
8.213/91, sob pena de conversão do benefício ora deferido de auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez.  
 
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, condenando a 
parte ré a restabelecer o benefício de auxílio-doença para a autora desde o 
dia subsequente à indevida cessação (23/02/2017 – anexo 3), com data de 
início do pagamento – DIP – na data do julgamento do recurso inominado 
interposto, bem como a iniciar o procedimento de reabilitação do segurado, 
determinando, ainda, que a ré comprove nos autos, no prazo de trinta dias, 
que iniciou o respectivo procedimento necessário ao início da reabilitação 
obrigatória, evidenciando que deu conhecimento ao segurado, sob pena de 
conversão do benefício ora concedido em aposentadoria por invalidez.  
 
Presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC/2015), antecipo 
os efeitos da tutela jurisdicional, determinando ao INSS que implante o 
benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando nos 
autos, sob pena de imposição de multa de R$ 200 (duzentos reais) por dia 
de atraso.  
 



Condeno o réu ao pagamento das diferenças devidas, observando a 
prescrição quinquenal, o manual de cálculos da Justiça Federal e o teto dos 
JEF’s Quanto à correção do crédito devido, esta TRSE adotou o 
entendimento estabelecido na Questão de Ordem no processo nº 0501511-
83.2015.4.05.8500, enquanto aguardava o julgamento da matéria afetada 
pelo STF sob o regime da repercussão geral (RE n.º 870.947 SE, Rel. Min. Luiz 
Fux).  
 
O STF finalmente se pronunciou sobre a questão, fixando a seguinte tese: 1) 
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na 
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da 
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de 
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros 
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação 
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de 
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o 
disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09; 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das 
condenações impostas à 12/08/2019 Fazenda Pública segundo a 
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, 
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a 
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que 
se destina. Destarte, a atualização do passivo deve seguir a orientação 
adotada pela Suprema Corte no RE n.º 870.947 SE, nos termos da 
fundamentação supra. Sem custas (art. 4º, I, da Lei 9.289/96) e sem 
honorários (art. 55, da Lei 9.099/95).  
 
ACÓRDÃO  
 
Decide a Turma Recursal DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, conforme 
dispositivo do voto”. 

  
13. Assim resta evidenciado que carece o acórdão paradigma de similitude fático-
jurídico com a decisão impugnada. Inexistente um dos pressupostos essenciais que 
consubstanciam o incidente ou o pedido de uniformização, qual seja: a ocorrência de 
similitude fática entre os casos julgados. 
14. Ademais, a cegueira monocular pode ou não gerar incapacidade a depender do caso 
concreto, com base na perícia médica judicial, que irá relacionar a patologia com a 
atividade habitual. Assim, a análise da incapacidade neste caso irá implicar no reexame 
de prova. Neste sentido, o seguinte precedente do STJ:  

 



PROCESSUAL   CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. 
1.  O Tribunal de origem concluiu, com base na prova pericial: "No que se 
refere ao requisito da incapacidade, no laudo pericial de fls.  62/71, o perito 
médico oftalmologista, atesto que o autor, com 35 anos de idade na época 
da realização da perícia, é portador de cegueira do olho esquerdo de 
natureza traumática por ferimento com arma de fogo em 03/05/1997. 
Informa o médico perito que como o autor apresenta visão normal no olho 
direito ele é capaz de exercer atividades profissionais, inclusive sua atividade 
de frentista que exercia na época da realização da perícia. Em relação à 
redução da capacidade laborativa, o perito observou que durante a 
realização da perícia, o periciado referiu que depois da alta do benefício 
retornou para a empresa e exerceu a mesma função de frentista que exercia 
antes do acidente. Asseverou o experto que tal atividade não necessita de 
visão binocular, podendo ser exercida com visão monocular e com a visão 
atual do periciando". 
 2. O caso assume claros   contornos   fático-probatórios. Iniciar qualquer 
juízo valorativo, para acolhimento da tese do recorrente, excederia as razões 
colacionadas no aresto objurgado, implicando revolvimento do contexto 
fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o 
disposto na Súmula 7/STJ. 
3. Recurso Especial não provido (REsp 1.650.772/SP, rel. Min. Herman 
Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/04/2017). 
 

15. Portanto, a pretensão recursal da parte autora objetiva reexaminar matéria de 
prova, pois pretende demonstrar que a cegueira monocular é incapacitante para as 
ocupações habituais da autora (empregada doméstica e costureira). Essa postulação 
não é compatível com o incidente de uniformização, a teor do enunciado da Súmula nº 
42 da TNU, que assim dispões, in verbis: “Não se conhece de incidente de uniformização 
que implique reexame de matéria de fato.” 
 

ACÓRDÃO 
 

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, INADMITIR o pedido de uniformização, nos 
termos do voto do relator. 
 

Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo 
Juiz Federal 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 



TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, inadmitir o incidente 
regional de uniformização, nos termos do voto do Relator, vencidos Dr. Flávio Lima, 
Dra. Kylce Anne, Dr. Cláudio Kitner e Dr. Gilton, que davam provimento ao agravo 
interno. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 
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VOTO-EMENTA 
 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. 25 ANOS DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES 
ESPECIAIS. REQUISITO ETÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 40, § 4º, CF/88. STF. 
JULGAMENTO DO TEMA 888. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência, interposto pela parte 
autora, admitido na origem, em face de acórdão da 3ª TR/CE. A douta Presidência da 
Turma Regional de Uniformização deu seguimento ao recurso por reputar presente a 
divergência de interpretação com a 2ª TR/CE, apta a justificar o julgamento do presente 
incidente.  
2. O autor ajuizou demanda pretendendo a concessão do abono de permanência, desde 
a data de implementação dos requisitos para a aposentadoria. 
3. A sentença (anexo 22) julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que o 
autor, pelo fato de ter 55 anos de idade, não atenderia a um dos requisitos cumulativos 



para a concessão da aposentadoria voluntária, a teor do no art. 40, § 1º, III, “a”, da 
CF/88, que exigiria a idade mínima de 60 anos. 
4. O acórdão (anexo 29) manteve a sentença de improcedência, em acórdão assim 
ementado: 
 

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA ESPECIAL. 25 ANOS DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES 
ESPECIAIS. ART. 40, §19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE 
PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A 
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, A TEOR DO NO ART. 40, § 
1º, III, “A”, DA CF/88, QUE EXIGE A IDADE MÍNIMA DE 60 ANOS. 
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
RECURSO DESPROVIDO. 
  
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da 
sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual requer a 
concessão de abono de permanência mediante a conversão de tempo 
especial em comum. 
  
Aduz o recorrente que desenvolve desde a data de sua admissão 
(27/2/1987) até os dias atuais, a função de “guarda de endemias”, que 
provoca o contato habitual com agentes biológicos e químicos nocivos à 
saúde. Aduz, ainda, que a natureza das atividades por ele desenvolvidas 
sempre lhe concedeu o direito à percepção de adicional de insalubridade, 
conforme provam as fichas financeiras acostadas ao feito (anexos 7 e 8). 
  
Alega ter preenchido os requisitos para concessão de aposentadoria 
especial, por exercer atividades insalubres por mais de 25 anos, fazendo jus, 
por essa razão, a percepção de abono de permanência. 
  
A sentença julgou improcedente o pedido, sob os argumentos de que 
embora seja possível o reconhecimento, como especial, do período de 
27/2/1987 a 11/12/1990, devendo compor o cálculo diferenciado do tempo 
de contribuição do autor, utilizando-se o multiplicador de 1,40, consoante 
art. 70 do Decreto nº 3.048/99, uma vez que as atividades ora reconhecidas 
exigem um trabalho mínimo de 25 anos. Entretanto, o autor possui 55 anos 
de idade (DN: 13/5/1963, anexo 2, fl. 3), ou seja, não atende a um dos 
requisitos cumulativos para a concessão da aposentadoria voluntária, a teor 
do no art. 40, § 1º, III, “a”, da CF/88, que exige a idade mínima de 60 anos. 
Dessa forma, o autor não faz jus ao benefício de abono de permanência, uma 
vez que não preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do 
benefício de aposentadoria, seja especial ou voluntária. 
  
Conforme se verifica do recurso interposto (anexo 34), a parte recorrente 
não traz argumentos que já não tenham sido debatidos e rebatidos pela 
decisão de primeiro grau, portanto analisando atentamente a sentença 



recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de 
uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de 
regência. Por tal razão, valho-me dos fundamentos do julgado monocrático 
como causa de decidir, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1º da 
Lei n° 10.259/2001, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, in 
verbis: 
  
II.6.3. Caso concreto: Abono de permanência e aposentadoria especial 
 
Partindo dessas premissas, cumpre analisar se o requerente demonstra o 
labor gravoso à saúde durante o tempo necessário à concessão do benefício 
de aposentadoria especial. 
 
Na exordial, sustenta o autor que desenvolve, desde a data de sua admissão 
(27/2/1987) até os dias atuais, a função de “guarda de endemias”, que 
provoca o contato habitual com agentes biológicos e químicos nocivos à 
saúde. Aduz, ainda, que a natureza das atividades por ele desenvolvidas 
sempre lhe concedeu o direito à percepção de adicional de insalubridade, 
conforme provam as fichas financeiras acostadas ao feito (anexos 7 e 8). 
 
Informa, outrossim, que apresentou requerimento formal junto ao órgão 
empregador de fornecimento de Laudo Técnico ou Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP, todavia, não obteve resposta (anexo 4). Dessa forma, 
sustenta que não lhe restou outra alternativa a não ser coligir ao feito PPPs 
de outros servidores submetidos às mesmas atividades que o autor, cuja 
conclusão foi pela presença de agentes nocivos no exercício do serviço. 
 
Analisando a documentação carreada com a exordial,  verifica-se que a CTPS 
(anexo 3) informa a existência de vínculos empregatícios junto à 
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, no período de 27/2/1987 
a 31/12/1987 e com início em 1º/1/1983 sem data de saída, para o exercício 
da função de “guarda de endemias”, ao passo que as fichas financeiras 
informam a percepção pelo demandante de adicional de insalubridade 
durante todo o período a ser demonstrado (anexos 3, 7 e 8). 
 
Por sua vez, o autor apresentou cópia parcial do Laudo de Avaliação 
Ambiental do Trabalho, elaborado pela FUNASA (anexo 5), em 
novembro/dezembro 2006, o qual versou sobre as funções desenvolvidas 
pelos “Agentes de Controle de Endemias, que atuam nos programas de 
controle dos vetores de endemias”, estando sujeitos a agentes biológicos, 
químicos, físicos e ergonômicos, nos termos da tabela do anexo 5, fl. 16. 
 
Na mesma linha, os PPPs apresentados (anexo 6), os quais, conforme 
expressamente informado na exordial, referem-se a ocupantes do mesmo 
cargo/função do autor (Guarda de Endemias), revelam a sujeição aos 
agentes biológicos “Trypanosoma cruzi” e “Leptospira e Yersinia pestis” e 
aos agentes químicos “Organosfosforados” e “Carbamatos”. 



 
Nesse tocante, consigne-se que o Anexo I do Decreto nº 83.080/79 classifica 
como atividade insalubre a aplicação de inseticidas fosforados e 
organofosforados (item 1.2.6), assim como o Anexo IV dos Decretos nº 
2.172/97 e nº 3.048/99 (código 1.0.12), e, ainda, o Anexo nº 13 da NR-15 do 
Ministério do Trabalho, que, da mesma forma, classificam o emprego de 
defensivos organofosforados como nocivos à saúde, sendo possível, 
portanto, em tese, o reconhecimento da especialidade. 
 
Contudo, observa-se que nos PPPs restou consignada a utilização de EPI 
eficaz em todo o interregno laboral. Ademais, no Laudo de Avaliação 
Ambiental do Trabalho (anexo 5, fls. 16/17), há a previsão da utilização de 
EPIs (capacetes, botas, luvas, máscaras semifaciais com filtro de carvão, 
macacão, camisa de manga longa), equipamento que, funcionando em 
conjunto, parece-me realmente eficaz para neutralizar a nocividade dos 
agentes em questão. 
 
Quanto ao ponto, o STF, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese 
segundo a qual 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 para a concessão de 
aposentadoria especial. 
 
Nada obstante, cumpre ponderar que a informação sobre o uso eficaz de EPI 
somente tem o efeito de descaracterizar o exercício de atividades em 
condições especiais a partir de 3/12/1998, data da publicação da MP nº 
1.729/1998, convertida posteriormente na Lei nº 9.732/1998. Até então, 
não era exigida, seja nos formulários emitidos pelos empregadores seja no 
LTCAT, qualquer informação sobre a eficiência do EPI frente aos agentes 
nocivos, de sorte que, ainda que haja informação sobre o uso de EPI eficaz, 
não se afasta a possibilidade de reconhecimento do tempo especial de 
serviço até 2/12/1998. Nesse sentido, é a Súmula nº 87 da TNU: 
  

Súmula nº 87: A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de 
atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da 
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9.732/98. 

 
Vale lembrar, ainda, o entendimento da TNU acima citado (PEDILEF 
5006019-50.2013.4.04.7204) no sentido de que, em caso de sujeição a 
agente nocivo reconhecidamente cancerígeno em humanos, constante do 
Grupo 1 da LINACH, a existência de EPI eficaz não descaracteriza a 
especialidade da atividade, o que deve ser verificado no caso concreto. 
 
Na espécie, considerando que a parte autora não logrou demonstrar a 
submissão a agente reconhecidamente cancerígeno e que foi comprovada a 
existência de EPI eficaz, somente seria possível o reconhecimento do labor 



especial no período de 27/2/1987 a 2/12/1998 (data da edição da MP nº 
1.729/1998 que exigiu a informação acerca do uso de EPI). 
 
Assim, não restou demonstrado o exercício de atividade em condições 
especiais pelo período de vinte e cinco anos, não tendo sido cumpridos os 
requisitos exigidos para a aposentadoria especial. 
 
II.6.4. Caso concreto: Abono de permanência mediante a conversão de 
tempo especial em comum 
 
Como inicialmente mencionado no item II.6.1, somente se mostra possível a 
conversão do tempo especial em comum em se tratando de período anterior 
à vigência da Lei nº 8.112/90, ou seja, até 11/12/1990. 
 
Assim, na espécie, possível o reconhecimento, como especial, do período de 
27/2/1987 a 11/12/1990, devendo compor o cálculo diferenciado do tempo 
de contribuição do autor, utilizando-se o multiplicador de 1,40, consoante 
art. 70 do Decreto nº 3.048/99, uma vez que as atividades ora reconhecidas 
exigem um trabalho mínimo de 25 anos. 
 
Entretanto, o autor possui 55 anos de idade (DN: 13/5/1963, anexo 2, fl. 3), 
ou seja, não atende a um dos requisitos cumulativos para a concessão da 
aposentadoria voluntária, a teor do no art. 40, § 1º, III, “a”, da CF/88, que 
exige a idade mínima de 60 anos. 
 
Dessa forma, o autor não faz jus ao benefício de abono de permanência, uma 
vez que não preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do 
benefício de aposentadoria, seja especial ou voluntária. 
  
Desse modo, competia ao autor comprovar o atendimento a todos os 
requisitos cumulativos para o deferimento do seu pleito de aposentadoria 
voluntária, nos termos do art. 40, § 1º, III, “a”, da CF/88, que exige a idade 
mínima de 60 anos, contudo o promovente possui 55 anos de idade (DN: 
13/5/1963, anexo 2, fl. 3), ou seja, não atende a um dos requisitos 
cumulativos. 
  
Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos 
próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei nº. 9099/95. 
  
Têm-se por expressamente prequestionadas todas as questões 
constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é 
desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição 
Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o 
fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob 
exame (AI 522624 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 
6.10.2006). 
  



Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para confirmar a sentença. 
Condenação da parte recorrente no pagamento dos honorários arbitrados 
em 10% (dez por cento) nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 
  
É como voto”. 

 
5. O autor interpôs pedido de uniformização regional (anexo 35), alegando que o 
requisito etário seria inexigível para a aposentadoria especial. Juntou como paradigma 
acórdão da 2ª Turma Recursal do Ceará, que albergaria a tese do recorrente. 
6. O pedido de uniformização foi admitido pela decisão do anexo 39: 
 

“Trata-se de pedido regional de uniformização de jurisprudência formulado 
pela parte autora contra acórdão desta Turma Recursal que negou 
provimento ao pedido de concessão de abono de permanência mediante a 
conversão de tempo especial em comum. 
 
O recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão 
impugnado diverge da jurisprudência da 2ª Turma Recursal do Ceará. 
 
Brevemente relatado, decido.  
 
Verifica-se, no caso concreto, a divergência de interpretação da lei federal. 
 
Com efeito, o acórdão impugnado acolheu a seguinte tese: “Desse modo, 
competia ao autor comprovar o atendimento a todos os requisitos 
cumulativos para o deferimento do seu pleito de aposentadoria voluntária, 
nos termos do art. 40, § 1º, III, “a”, da CF/88, que exige a idade mínima de 
60 anos, contudo o promovente possui 55 anos de idade (DN: 13/5/1963, 
anexo 2, fl. 3), ou seja, não atende a um dos requisitos cumulativos”. 
 
Já o acórdão invocado como paradigma da divergência sustenta que: “Como 
corolário deste raciocínio, tem-se que não há de se falar na exigência de 
idade para a concessão do abono de permanência, eis eu decorrente da 
aposentadoria voluntária especial a que alude o art. 40, § 4º, da Carta 
Magna, e não da aposentadoria voluntária a que alude o § 1º, III, a, do 
mesmo dispositivo”. 
 
Resta evidente, assim, a divergência invocada como fundamento do 
incidente de uniformização interposto pela parte autora.  
 
Ante o exposto, ADMITO o pedido regional de uniformização e determino a 
remessa dos presentes autos à TRU.” 

 
7. Por decisão monocrática contida no anexo 42, a douta Presidência dessa eg. TRU 
determinou o seguimento do Incidente Regional. 
8. É o relatório, em síntese. 



9. Analisando os autos, percebe-se que o acórdão impugnado considerou que a 
sentença de improcedência do pedido de concessão de abono permanência mediante a 
conversão de tempo especial em comum deveria ser mantida, por constatar que a parte 
autora, por ter idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, não preenchia o requisito de idade 
de mínima de 60 (sessenta) anos necessário para a concessão da aposentadoria 
voluntária, conforme dispunha a antiga redação do art. 40, § 1º, III, “a”, da CF/88. 
10. Como já trazido no acórdão paradigma, a Orientação Normativa nº 16 de 23 de 
dezembro de 2013, do MPOG, na redação dada pela Orientação Normativa nº 5/2014 
(DOU 23/07/2014) que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) quanto aos procedimentos 
administrativos necessários à instrução e à análise dos processos que visam ao 
reconhecimento do direito à aposentadoria especial com fundamento no art. 57 da Lei 
nº 8.213/1991, aplicável por força da Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida 
em mandado de injunção, dispõe no art. 23: 
 

Art. 23. Os servidores beneficiados pela aposentadoria especial, com 
fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, nos estritos termos desta 
Orientação Normativa, poderão fazer jus ao abono de permanência. 

 
11. Por sua vez, o STF definiu a seguinte tese no julgamento sob a égide do Tema 888 
(ARE 954.408): “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, 
§ 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade 
após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária 
especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”. 
12. Assim, verifica-se que é devido o pagamento de abono de permanência ao servidor 
que preenche os requisitos para a aposentadoria especial do antigo art. 40, § 4º da CF/88 
(na redação anterior à vigência da Emenda Constitucional n° 103/2019) e optou por 
permanecer em atividade. No mesmo sentido, não há de se falar na exigência de idade 
mínima para a concessão de abono de permanência, uma vez decorrente da 
aposentadoria voluntária especial a que aludia o art. 40, § 4º, da Carta Magna, e não da 
aposentadoria voluntária a que aludia o § 1º, III, a, do mesmo dispositivo (também na 
redação anterior à vigência da Emenda Constitucional n° 103/2019). 
13. Desta forma, conheço o incidente de uniformização e lhe dou provimento, para o 
fim de determinar a readequação do julgado aos termos ora decididos. 

 
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao pedido de 
uniformização, nos termos do voto do relator.  
 

Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, dar provimento 
ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 
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PROCESSO Nº: 0509542-20.2018.4.05.8102 

CLASSE: AGRAVO INTERNO 

ORIGEM: CE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

RECORRIDO(A):  ÂNGELA ALVES CARDOSO 

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUILHERME MASAITI HIRATA YENDO 

  

VOTO-EMENTA 



  

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AMPARO AO DEFICIENTE. REQUISITO DO 
IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. ACÓRDÃO IMPUGNADO. REQUISITOS 
PREENCHIDOS, CONSOANTE A VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA 
CONTIDOS DOS AUTOS. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA TNU. 
ACÓRDÃO PARADIGMA. REQUISITO DO IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO 
AFERIDO POR CRITÉRIOS DE ORDEM MÉDICA, E NÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. TNU. QUESTÃO DE ORDEM N° 22. NECESSIDADE DE 
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.  TNU. SÚMULA 42. AGRAVO 
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional. 

2. A parte autora ajuizou demanda pretendendo a concessão de benefício de 
amparo social ao deficiente. 

3. A sentença julgou procedente o pedido, e o acórdão proferido pela 3ª Turma 
Recursal do Estado do Ceará manteve a sentença de procedência. 

4. O INSS interpôs pedido de uniformização regional contra o acórdão (anexo 37), 
sob a alegação de divergência com o julgado proferido pela 1ª TR/CE 0505112-
07.2018.4.05.8108S. Argumenta que, enquanto a 3ª TR/CE decidiu que o 
impedimento de longo prazo teria se caracterizado por considerações de ordem 
social, a 1ª TR/CE teria entendimento diverso, no sentido de que o impedimento 
de longo prazo deveria ser aferido somente por critérios de ordem médica. 

5. Negou-se seguimento ao agravo (anexo 39), porque a discussão implicaria 
reexame de questão fática. Eis o teor da decisão: 

  

“Trata-se de pedido regional de uniformização de jurisprudência, formulado pela 
parte ré contra acórdão desta Turma Recursal do Ceará, que deu provimento ao 
pedido de concessão/restabelecimento/revisão de benefício 
previdenciário/assistencial. 

  

O(a) Recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão 
impugnado diverge da jurisprudência dominante de outras Turmas Recursais e/ou 
da Turma Nacional de Uniformização – TNU e/ou do Superior Tribunal de Justiça, 
tendo para tanto transcrito algumas decisões. 

  



Na verdade, a jurisprudência trazida aos autos pela parte ré diz respeito a 
questões de fato, uma vez que retoma os fundamentos do Acórdão impugnado, 
para adentrar na valoração da documentação que instruiu o processo. Portanto, 
não restou caracterizado o incidente, tendo o recurso muito mais o cunho de 
reexame de provas, o que não é permitido, conforme já decidido pela TNU: 

  

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. VIA RECURSAL 
INADEQUADA.PRECEDENTES DO STJ E DA TNU. 

  

1. A parte requerente aponta como divergência a valoração conferida pela Turma 
Recursal de origem às provas apresentadas quanto à caracterização da atividade 
rural. 

  

2. A jurisprudência do STJ (Súmula nº 07), acolhida analogicamente por esta Turma 
Nacional, afasta o reexame da prova como hipótese permissiva à interposição do 
Pedido de Uniformização. 

  

(...) 

  

5. Incidente não conhecido. 

  

(TNU, PEDILEF 2005.84.00.503988-5, rel. Juíza Federal Rosana Noya Weibel 
Kaufmann, DJ 19.8.2009). 

  

Ressalte-se que o acórdão ora atacado foi claro quanto à concessão do benefício 
pleiteado, considerando todo o conjunto probatório apresentado, concluindo 
que: " Embora o perito tenha atestado que o impedimento é temporário e 
reversível, é certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo formar 
sua convicção com base em outros elementos apresentados nos autos. Registre-
se que o início dos sintomas ocorreu em 2001. A autora realiza acompanhamento 
no CAPS desde 2009 (anexo 9). Há nos autos atestados médicos emitidos em 
março/2017 e outubro/2017 que evidenciam o quadro de incapacidade laboral. 
Considerando o histórico e a natureza da doença que acomete a autora (de caráter 



definitivo), bem como as condições pessoais e sociais da autora (baixa instrução, 
residente em pequeno município no interior do Ceará, dificuldade de acesso a 
tratamento adequado), resta evidente que se trata de um impedimento de longo 
prazo com duração superior a 2 (dois) anos, ante a ausência de estabilização e 
controle eficaz dos sintomas da enfermidade. Ante o exposto, exerço o juízo de 
retratação para julgar de acordo com o entendimento da TNU (súmula nº. 48) e 
mantenho o julgamento anteriormente proferido.”. 

  

Ademais, a Turma Nacional editou a Súmula nº. 42, verbis: ‘Não se conhece de 
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”. 

  

Ante o exposto, INADMITO o pedido de uniformização, nos termos do art. 14, V, 
al. d da RES. Nº 586/2019 do CJF”. 

  

6. Contra essa decisão o INSS agravou (anexo 40), sendo os autos remetidos a essa 
TRU, ocasião em que a douta Presidência dessa eg. TRU manteve a negativa de 
seguimento ao recurso, em decisão assim proferida (anexo 45): 

  

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra decisão da 
Presidência da 3ª TR/CE que negou seguimento ao Incidente Regional de 
Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento de que o recurso implica 
reexame de matéria de fato (Súmula n.º 42 da TNU) 

  

 O acórdão impugnado manteve sentença de parcial procedência do pedido de 
concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao deficiente ante 
constatação de comprometimento do desenvolvimento de Transtorno Afetivo 
Bipolar e vulnerabilidade/miserabilidade da parte recorrida. 

  

 O INSS aduz que o prazo do impedimento no interregno mínimo de dois anos, 
definido na tese do Tema nº 173 da TNU, deve ser aferido por critérios de ordem 
médica e não social. 

  



 Em defesa dessa tese, colaciona paradigma da 1ª TR/CE (0505112-
07.2018.4.05.8108S), alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização. 

  

 Decido. 

  

 Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito 
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como 
objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma jurídica 
de direito material, evitando-se, portanto, soluções jurídicas divergentes para 
casos similares. 

  

 Sobre a matéria controvertida nos autos, a TNU, quando do julgamento do Tema 
n.º 173, firmou a seguinte tese: 

  

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o 
conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com 
situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de 
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido 
no caso concreto, desde a data do início da sua caracterização”. (NOVA REDAÇÃO 
DA SÚMULA 48, DA TNU) 

  

 Por sua vez, a TRU da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0508587-
54.2016.4.05.8200, conferindo interpretação teleológica à tese da TNU 
supramencionada, assentou, em resumo, que: 

  

A prova social pode suplementar a médica na definição da incapacidade; mas na 
extensão dessa, somente a justificativa baseada em razões médicas pode ser 
considerada válida. Tal interpretação pode ser demonstrada, ademais, pela 
conjugação sistêmica entre as súmulas 80 e a 77, ambas da TNU: “O julgador não 
é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a 
incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.” 

  



Ora, se, como dito, cotejarmos os dois verbetes, as conclusões parecem 
contraditórias; mas não o serão se entendermos que, na realidade, a Súmula 80 é 
de aplicação fragmentária, não podendo as questões sociais sempre serem 
levadas em consideração mesmo na instrução, mas apenas quando houver 
ambiência para tanto, decorrente, por exemplo, da constatação de uma 
incapacidade parcial. Contudo, definida a total inexistência de incapacidade, é 
desnecessária sua aplicabilidade. O mesmo raciocínio vale aqui, mutatis mutandi. 
A definição do prazo de incapacidade é uma premissa de índole claramente 
médica, não podendo ser sua fixação ser ampliada por meio de inferências sociais. 

  

Nada obstante, impõe-se um esclarecimento final: dizer que a prova que deve ser 
utilizada para a definição dos dois anos tenha índole médica não significa limitar o 
juiz ao laudo médico. Outras evidências igualmente válidas podem ser por ele 
utilizadas para esses fins, como, por exemplo, outros atestados produzidos pelas 
partes. Assim, por exemplo, se o perito tem dificuldade em fixar o início da 
incapacidade, mas a parte interessada fornece documentos comprovando um 
longo e contínuo histórico de internações hospitalares, é claro que o magistrado 
poderá somar tal período ao do reconhecido pelo expert para considerar a 
incapacidade como de longo prazo. 

  

Diante disso, ressaltou o Órgão Regional de Uniformização a possibilidade de 
utilização de todas as evidências probatórias constante nos autos, desde que 
relacionadas à ciência médica, e não apenas ao laudo pericial. 

  

 Na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal, diante do que informou o 
perito judicial, entendeu que, apesar de a perícia não caracterizar a deficiência do 
recorrido como impedimento de longo prazo, ante a ausência de estabilização e 
controle eficaz dos sintomas da enfermidade TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR que 
acomete a autora desde 2001, de acordo com as provas dos autos, restou 
devidamente comprovado o impedimento de longo prazo superior a dois anos. 

  

 Ressalta o Acórdão que a autora realiza acompanhamento no CAPS desde 2009 
(anexo 9), bem como apresentou atestados médicos emitidos em março/2017 e 
outubro/2017 que evidenciam o quadro de incapacidade laboral. 

  



 O v. Acórdão destaca, ainda, a situação de vulnerabilidade em que a autora esta 
está inserida, a exemplo de sua baixa instrução, residência em pequeno município 
no interior do Ceará e dificuldade de acesso a tratamento adequado 

  

 Faz-se pertinente concluir que o v. Acórdão analisou de forma holística as 
condições pessoais e socioeconômicas da demandante, concluindo, diante das 
circunstâncias específicas do caso, que restou configurado impedimento de longo 
prazo capaz de obstruir a participação plena e efetiva da autora na sociedade. 

  

 Do acima exposto, tem-se como inadequada a via eleita pelo recorrente, 
porquanto ataca a decisão colegiada a fim de rediscutir matéria fático-probatória, 
situação vedada em sede de incidente de uniformização, conforme Súmula nº 42, 
da TNU. 

  

 Ressalta-se, ainda, que o julgado não padece de qualquer vício a macular a sua 
validade, tampouco interpreta a lei federal de forma a divergir de qualquer outro 
entendimento jurisprudencial. 

  

 Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado, nos termos do art. 14, 
inciso V, alínea “d”, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019 (NOVO RITNU), 
aplicado por analogia à TRU”. 

  

7. Contra essa decisão monocrática o INSS agravou, sendo o agravo novamente 
não provido (anexo 58). 

8. É o relatório, em síntese. 

9. O acórdão impugnado, ao realizar o juízo de adequação, manteve o julgamento 
anterior, e aplicou a tese atual da TNU sobre o assunto. Registre-se que a Turma 
Nacional de Uniformização alterou, na sessão do dia 25/04/2019, a redação de sua 
Súmula nº 48, passando a constar o seguinte teor: “Para fins de concessão do 
benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com 
deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade 
laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração 
mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do 
impedimento até a data prevista para a sua cessação”. (DJe nº. 40 de 
29/04/2019). Eis o acórdão recorrido: 



  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS. DEFICIÊNCIA. 
IMPEDIMENTO POR PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS E 
SOCIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENTENDIMENTO TNU. SÚMULA Nº. 
48. JULGAMENTO MANTIDO. 

  

VOTO 

  

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela parte ré contra acórdão da 
Turma Recursal do Ceará que confirmou a procedência do pedido de amparo 
social ao deficiente.  

  

Por decisão da Presidência da Turma Recursal, os autos foram devolvidos a este 
Colegiado para exercício do juízo de retratação face ao entendimento firmado pela 
TNU no Pedilef nº. 0073261-97.2014.4.03.6301/SP afetado como representativo 
da controvérsia – Tema 173. Destaque-se o teor do julgado: 

  

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO 
DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO 
DE LEI FEDERAL. INCIDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 173). 
SEGURIDADE SOCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 
IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO - LEI N. 12.470/11. EMBARGOS DA PARTE 
AUTORA ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO IBDP 
ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR DÚVIDA A 
RESPEITO DA EXPRESSÃO “INÍCIO DA SUA CARACTERIZAÇÃO”. ALTERAÇÃO DA 
REDAÇÃO DA TESE PELO COLEGIADO: “PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, O CONCEITO DE PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, QUE NÃO SE CONFUNDE NECESSARIAMENTE COM SITUAÇÃO DE 
INCAPACIDADE LABORATIVA, EXIGE A CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE 
LONGO PRAZO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS, A SER AFERIDO NO 
CASO CONCRETO, DESDE O INÍCIO DO IMPEDIMENTO ATÉ A DATA PREVISTA PARA 
A SUA CESSAÇÃO”. 

(Pedilef nº. 0073261-97.2014.4.03.6301/SP, Rel. Juiz Federal Sergio de Abreu 
Brito, julgado em 25.04.2019) 

  



Verifica-se que a TNU alterou, na sessão do dia 25/04/2019, a redação de sua 
Súmula nº 48, passando a constar o seguinte teor: “Para fins de concessão do 
benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com 
deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade 
laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração 
mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do 
impedimento até a data prevista para a sua cessação”. (DJe nº. 40 de 
29/04/2019). 

  

No caso, o laudo pericial (anexo 22) informa que a autora (49 anos, ocupação 
anterior: doméstica, atualmente exerce as atividades do lar) é portadora 
de TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. Concluiu o perito:  

  

“(...) Data da incapacidade, segundo atestado Dr. Carlos Holanda em outubro de 
2017. Apresentou incapacidade anterior, em março de 2017, segundo atestado do 
mesmo médico, porem por tempo prejudicado. (...) Temporária e reversível, com 
ajustes dos medicamentos, otimização do estabilizador de humor, e consultas de 
forma regular. (...) Impede a realização de atividade laboral”. 

  

Embora o perito tenha atestado que o impedimento é temporário e reversível, é 
certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo formar sua convicção 
com base em outros elementos apresentados nos autos. 

  

Registre-se que o início dos sintomas ocorreu em 2001. A autora realiza 
acompanhamento no CAPS desde 2009 (anexo 9). Há nos autos atestados médicos 
emitidos em março/2017 e outubro/2017 que evidenciam o quadro de 
incapacidade laboral. 

  

Considerando o histórico e a natureza da doença que acomete a autora (de caráter 
definitivo), bem como as condições pessoais e sociais da autora (baixa instrução, 
residente em pequeno município no interior do Ceará, dificuldade de acesso a 
tratamento adequado), resta evidente que se trata de um impedimento de longo 
prazo com duração superior a 2 (dois) anos, ante a ausência de estabilização e 
controle eficaz dos sintomas da enfermidade. 



Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para julgar de acordo com o 
entendimento da TNU (súmula nº. 48) e mantenho o julgamento anteriormente 
proferido.  

  

É como voto”. 

  

10. A autarquia previdenciária alega que o lapso temporal de dois anos deveria ser 
verificado por critérios de ordem médica e não social. 

11. Inicialmente, verifica-se que o acórdão está em consonância com a 
jurisprudência atual da TNU, não havendo se falar, destarte, em uniformizar o 
julgado então combatido, razão pela qual resta forçoso o reconhecimento do não 
cabimento do pretendido incidente regional, conforme se extrai da Questão de 
Ordem nº 13 da própria TNU, in verbis: “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”. 

12. Além disso, observa-se claramente que a pretensão do recorrente é rever o 
conjunto probatório já devidamente balizado pelo magistrado, com o intuito de 
afastar as provas que demonstram que o impedimento foi de dois anos. Destaca-
se a fundamentação do acórdão recorrido que consignou que a parte autora é 
portadora de TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR e faz acompanhamento no CAPS 
desde 2009 (anexo 9), tendo apresentado atestados médicos emitidos em 
março/2017 e outubro/2017 que demonstram o lapso temporal exigido. 

13. O conhecimento do incidente de uniformização regional implicaria revolver 
matéria fática probatória, igualmente não permitida em sede de uniformização.    

14. Conforme já consolidado pela TNU, na Questão de Ordem nº 13 (“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”), na Questão de Ordem nº 22 (“É possível o 
não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando 
o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão 
paradigma”), bem como na Súmula nº 42 (“não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato”), a decisão da douta 
Presidência, que negou provimento ao recurso de agravo, deve ser mantida. 

                                                   

ACÓRDÃO 



  

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao 
agravo, nos termos do voto do relator, determinando a devolução dos autos à 
Turma Recursal de origem. 

  

Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 

  

Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 
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VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. 
ACÓRDÃO IMPUGNADO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PPP E LTCAT EMITIDOS 
PELO SINDICATO. PROVAS SUFICIENTES PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. 
ACÓRDÃO PARADIGMA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A 
ENTE MUNICIPAL PARA FINS DE APOSENTADORIA NO RGPS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 
FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. 
TNU. QUESTÃO DE ORDEM N° 22. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VEDAÇÃO. TNU. 
SÚMULA N° 42. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional, sob fundamento de que o 
recurso implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU). 
2. O autor ajuizou ação pretendendo a concessão de aposentadoria especial. 
3. A sentença julgou o pedido improcedente. 
4. O acórdão, prolatado em sede de embargos de declaração (anexo 38) pela 3ª Turma 
Recursal de Pernambuco – 3ª TR/PE, deu parcial provimento ao recurso inominado 
interposto pelo autor, para averbar determinados períodos como especiais.  
5. A parte autora interpôs pedido de uniformização regional, apontando paradigmas da 
própria 3ª TR/PE (0519834-23.2016.4.05.8300T e 0512983-65.2016.4.05.8300) e da 
TR/RN (0500027-22.2018.4.05.8405T). 
6. Em suma, a parte recorrente aduz que a ausência dos períodos de trabalho no CNIS 
pode ser suprida mediante as declarações e certidões de dias trabalhados, bem como 
através das relações de salário juntadas. 
7. A Turma Recursal de origem inadmitiu o seguimento do incidente (anexo 48), nos 
seguintes termos: 
 

“Trata-se de Incidente de Uniformização Regional e Nacional interpostos em 
face de acórdão desta Turma Recursal. 
 
O Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência está disposto no 
artigo 14, caput, e seus §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.259/01, que assim dispõe: 
 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei. 
 
§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região 
será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a 
presidência do Juiz Coordenador. 



 
§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de 
diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de 
Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

 
Alega o(a) recorrente que a decisão proferida contraria jurisprudência 
dominante de outra Turma Recursal/Superior Tribunal de Justiça. 
 
Observo que o conjunto fático-probatório foi devidamente analisado 
quando da prolação do Acórdão Recorrido. Assim, os argumentos elencados 
pelo(a) recorrente em seu incidente de uniformização importam, a meu ver, 
em reexame de prova, o que é vedado no âmbito da Turma Nacional, 
conforme dispõe a Súmula nº 42 da TNU: 
 

‘SÚMULA 42  
Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame 
de matéria de fato.’ 

 
Em face do exposto, INADMITO os Pedidos de Uniformização de 
Jurisprudência formulados e determino o retorno dos autos ao JEF de 
origem, após a certificação de trânsito em julgado nos autos”. 

 
8. Contra tal decisão foi interposto agravo, sendo esse não provido, e remetido à eg. 
TRU, que manteve a decisão pelo não seguimento. 
9. A parte autora manejou agravo interno, novamente não provido. 
10. É o relatório, em síntese. 
11. Inicialmente, cumpre consignar que não serve como paradigma o precedente 
jurisprudencial proferido pela própria 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de 
Pernambuco. Neste sentido, adoto e transcrevo as razões constantes na decisão 
monocrática da douta Presidência desta eg. TRU (anexo 53): 
 

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão 
da Presidência da 3ª Turma Recursal de Pernambuco – 3ª TR/PE que 
inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, sob 
fundamento de que o recurso implicaria em reexame de matéria fática 
(Súmula nº 42, da TNU). 
 
O acórdão impugnado reformou parcialmente a sentença de improcedência 
para reconhecer a especialidade apenas dos períodos reconhecidos pelo 
INSS como de efetivo trabalho de arrumador/estivador portuário avulso e 
computados na seara administrativa como tempo comum, tendo em vista 
que o autor não apresentou a declaração do OGMO dando conta dos dias 
efetivamente trabalhados. 
 



Tais conclusões decorreram da observância do PPP e do LTCAT emitidos pelo 
Sindicato dos Arrumadores Portuários Avulsos em Capatazia e no Comércio 
Armazenador do Estado de Pernambuco. Com isso, a Turma Recursal 
estabeleceu serem insuficientes à concessão do benefício de aposentadoria 
em favor do autor, porquanto não alcançado o tempo mínimo de 25 (vinte 
e cinco) anos exigido para tanto. 
 
A parte autora, ora agravante, alega que as declarações e certidões de dias 
trabalhados, bem como as relações de salário juntadas se mostram 
suficientes para a comprovação do tempo de trabalho portuário, de modo 
que ausência de períodos de trabalho no CNIS pode ser suprida por tais 
documentos. 
 
Em defesa de suas teses, colaciona paradigmas da 3ª TR/PE (0519834-
23.2016.4.05.8300T e 0512983-65.2016.4.05.8300) e da TR/RN (0500027-
22.2018.4.05.8405T), alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização. 
 
Decido. 
 
Consoante dispõe o artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, a 
fim de uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma 
jurídica de direito material, evitando-se, portanto, evitar soluções jurídicas 
divergentes para casos similares. 
 
 
1. PRELIMINARMENTE: DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS DA 3ª TR/PE 
 
Conforme disposição do parágrafo 1º, do artigo 14, da Lei Federal nº 
10.259/2001, apenas ensejam pedido de uniformização as divergências 
entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 
Recursais da mesma Região. 
 
Assim, no caso em análise, percebe-se que os acórdãos apontados como 
paradigmas no pedido de uniformização são oriundos da mesma Turma 
Recursal de cuja decisão se recorre (3ª TR/PE), por isso não restaram 
preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do incidente de 
uniformização de jurisprudência regional. 
 
Nesse sentido já se manifestou esta TRU; confira-se: 
 
“EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INDICAÇÃO DE 
PARADIGMA DIVERSO DO PREVISTO NA LEI 10.259/2001. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO CONHECIMENTO. 
 



(...) 
 
O recorrente apresentou como paradigmas julgados da mesma Turma 
Recursal que proferiu o acórdão recorrido, de modo que não restaram 
preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento deste incidente de 
uniformização de jurisprudência regional. 
 
É possível depreender da literalidade da norma acima transcrita que o 
incidente de uniformização de jurisprudência deve estar ancorado na 
divergência entre decisões de Turmas diversas, mormente se considerarmos 
que o fito é pacificar a existência de contradições decorrentes de 
entendimentos jurisprudenciais, o que não se pode afirmar existente na 
hipótese. 
 
Daí porque, na hipótese dos autos, resta inviabilizada a demonstração do 
interesse de agir na modalidade adequação, uma vez que a contradição 
supostamente verificada, se existente, no máximo, configuraria mera 
alteração de posicionamento da própria Turma, circunstância que 
evidentemente não pode dar ensejo permite à instauração deste incidente. 
 
(...) 
 
Aplicando-se, subsidiariamente, a Questão de Ordem supra aos processos 
submetidos à apreciação desta Turma Regional de Uniformização, exige-se 
como pressuposto de admissibilidade a divergência entre Turmas Recursais 
da mesma Região, mas nunca entre acórdão e paradigma da mesma Turma 
Recursal.” (Processo nº 0503535-30.2009.4.05.8101, Rel. Juiz Federal Kylce 
Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, julg. em 21-11-
2016). 
 
Além disso, os acórdãos paradigmas da 3ª TR/PE  não guardam similitude 
fática e jurídica com o caso dos autos, posto que cuidam de caso em que a 
parte autora, embora trabalhador portuário avulso, não passou a ser 
empregado, o que manteve a possibilidade de considerar válida a 
documentação emitida por sindicato, bem como a especialidade do período 
considerado ter sido embasada nas informações PPP/LTCAT coligidos 
aqueles autos e não em outros documentos, utilizando-se demais 
documentos apenas para verificar quais os dias efetivamente trabalhados”. 

 
12. O acórdão impugnado, que foi proferido em sede de embargos declaratórios com 
efeitos infringentes, deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para 
reconhecer como especial determinado lapso temporal em que o autor trabalhadou 
como portuário.  Eis o acórdão recorrido: 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DE ARRUMADOR/ESTIVADOR 
PORTUÁRIO AVULSO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE SOMENTE 



DOS MESES EM QUE HOUVE AO MENOS 1(UM) DIA DE LABOR. PPP E LTCAT. 
HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA VERIFICADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. 
EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALMENTE 
PROVIDO. 
 
VOTO 
 
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora, 
impugnando o acórdão que confirmou a sentença de improcedência ao 
corroborar o fundamento de ausência de comprovação do caráter habitual 
e permanente da exposição do autor aos agentes nocivos assinalados em 
documento técnico, diante da variedade de funções insertas no campo da 
profissiografia correlato. 
 
Instado a se manifestar sobre os aclaratórios, a autarquia apresentou 
contrarrazões. 
 
Pois bem. 
 
O reexame do acervo probatório demonstra que os argumentos da parte 
embargante merecem ser acolhidos, senão vejamos. 
 
Cumpre destacar, de saída, que a própria autarquia reconheceu o caráter 
especial de vários períodos laborados pelo autor à época da vigência da 
presunção de insalubridade, como se depreende da análise da Tela Prisma 
inserida no anexo 22, sendo certo que reconheceu como tempo de 
contribuição comum diversos outros interregnos, de tal modo que o tempo 
total apurado revelou-se insuficiente para a concessão do benefício de 
aposentadoria em quaisquer de suas modalidades. 
 
A atividade de estivadores/arrumadores/trabalhadores de capatazia possui 
previsão no Decreto nº 53.831/64 (item 2.5.6.), razão pela qual pode ser tida 
como especial, por enquadramento, até o advento da Lei nº 9.032/1995, 
desde que comprovada a habitualidade e permanência do desempenho da 
função. 
 
Nesse sentido, tenho que o PPP apresentado (anexo 07) elenca inúmeras 
atribuições desenvolvidas pelo demandante, das quais as atividades de 
conferência de documentos e mercadorias correspondem à menor parcela 
das funções desempenhadas pelo trabalhador portuário. 
 
Ademais, restou expressamente assinalada no campo da profissiografia a 
habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos presentes 
no local de trabalho, quais sejam, ruído excessivo e agentes químicos. 
 
Neste sentido, anoto que a peação e desapeação de contêineres na faixa do 
cais, e também, nas embarcações; manuseio de empilhadeiras a gás, nos 



porões e/ou convés dos navios e o manuseio de cargas tóxicas são atividades 
notadamente insalubres, dada a alta intensidade de ruído presente nesses 
ambientes. 
 
De efeito, para a retirada e/ou arrumação de cargas nos porões ou sobre o 
convés de embarcações principais e auxiliares, autopropulsadas ou não, são 
utilizados vários equipamentos de movimentação tais como guinchos, 
tratores, empilhadeiras, sistemas semiautomatizados e automatizados para 
movimentação de cargas, os quais emitem fortes ruídos. 
 
Portanto, reconheço a aptidão probatória dos documentos técnicos 
apresentados ante a constatação do caráter não eventual ou intermitente 
da sujeição do autor aos efeitos nocivos do agente nocivo ruído 
adequadamente aferido até mesmo no período posterior a 01/012004, 
porquanto assinalada a adoção da metodologia NHO1 Fundacentro. Quanto 
aos agentes químicos, observa-se que não foram suficientemente 
detalhados, ante a menção genérica a poeira química, bem como à 
especificação insuficiente contida no LTCAT (anexo 08). 
 
Assim, a medida que se impõe é o reconhecimento da especialidade apenas 
dos períodos reconhecidos pela autarquia como de efetivo trabalho pelo 
avulso (anexo 22, fls. 01 a 04) e computados na seara administrativa como 
tempo comum, tendo em vista que o autor não apresentou a declaração do 
OGMO dando conta dos dias efetivamente trabalhados. 
 
Portanto, impende acolher o recurso do autor para determinar ao INSS a 
averbação de tais períodos como especiais, os quais, todavia, são 
insuficientes à concessão do benefício de aposentadoria em favor do autor, 
porquanto não alcançado o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos exigido 
para tanto, conforme se depreende do tempo total apurado quando do 
indeferimento administrativo (anexos 04 e 22). 
 
Por todas as razões acima expostas, bem como em razão de ser esta 
fundamentação suficiente para a apreciação de todos os pedidos 
formulados pelas partes, considero como não violados os demais 
dispositivos suscitados, inclusive considerando-os como devidamente 
prequestionados, possibilitando, de logo, a interposição dos recursos 
excepcionais cabíveis (RE e PU). 
 
Finalmente, e tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam 
para um novo julgamento daquilo que já foi decidido, ficam advertidas as 
partes que a sua oposição protelatória ensejará a aplicação de litigância de 
má-fé, na forma dos artigos 81 e 1026 do CPC. 
 
Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 
INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO 
DO AUTOR. 



 
Sem condenação sucumbencial, ante a inexistência de parte recorrente 
vencida. 
 
É como voto”. 
 

13.  Portanto, a questão é evidentemente fática. O acórdão recorrido, com lastro nas 
provas carreadas aos autos, especialmente com base na tela do Prisma (anexo 22), 
reconheceu como sendo especial os períodos laborados sob a vigência da presunção de 
insalubridade, em decorrência do exercício da atividade de portuário avulso 
comprovada em PPP e LTCAT, deixando de reconhecer a especialidade do período 
trabalhado em atividade administrativa, considerando que não foi apresentada a 
declaração do OGMO. 
14. Por outro lado, o acórdão paradigma da TR/RN invocado como paradigma não 
guarda similitude fática e jurídica com o caso dos autos. Observa-se que o paradigma 
tem como cerne a discussão sobre o reconhecimento de contribuições previdenciárias 
referentes ao tempo de serviço prestado sob vínculo empregatício para ente municpal, 
com fundamento apenas em declaração. Segue o teor do acórdão paradigma (anexo 
45): 
 

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RGPS. 
PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DO INSS 
IMPROVIDO. 
 
1. Cuida-se de recurso por meio do qual o INSS se insurge contra sentença 
que determinou a averbação do tempo de serviço no período de janeiro de 
1999 a fevereiro de 2000 (PREFEITURA DE CEARÁ-MIRIM/RN). Aduz que 
existia regime jurídico próprio de servidores. 
 
2. A sistemática dos Juizados, informada por princípios de informalidade e 
celeridade, discrepa do procedimento comum, de sorte que o Código de 
Processo Civil somente se lhe aplica subsidiariamente, não havendo norma 
que obriga à prévia oitiva da parte sobre documento antes da prolação de 
decisão. De toda sorte, e isso é óbvio, na primeira vez que a parte que se 
sentir prejudicada for se manifestar, pode apresentar impugnação quanto à 
valia do documento, conforme feito nas razões recursais. Assim, havendo 
elementos suficientes ao deslinde do feito, indefiro o pedido para que os 
autos sejam devolvidos à vara de origem a fim de oficiar o Município de 
Ceará Mirim para que este forneça cópia da Lei nº 1.196/91. 
 
3. Uma vez que a ausência de recolhimento das contribuições pelo 
empregador não importa rejeição aos benefícios previdenciários, já que há 
filiação automática dos empregados (contribuintes obrigatórios – art. 11, I, 
e 27, I da Lei n. 8.213/91) e por tocar à Previdência cobrar junto àquele o 
devido, a prova da condição de segurado é de ser feita nos termos do art. 62 
do Decreto n. 3.048/99, com a redação do Decreto n. 6.722/2008 (art. 55 da 
Lei n. 8.213/91), admitindo-se:  a) contrato individual de trabalho, a Carteira 



Profissional, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a carteira de férias, 
a carteira sanitária, a caderneta de matrícula e a caderneta de contribuições 
dos extintos institutos de aposentadoria e pensões, a caderneta de inscrição 
pessoal visada pela Capitania dos Portos, pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Pesca, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas e declarações da Secretaria da Receita Federal do Brasil; b) certidão 
de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada do 
documento que prove o exercício da atividade;  c) contrato social e 
respectivo distrato, quando for o caso, ata de assembléia geral e registro de 
empresário; ou d) certificado de sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra 
que agrupa trabalhadores avulsos. 
 
4. Nos termos da Súmula nº 31 da TNU: “A anotação na CTPS decorrente de 
sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para 
fins previdenciários”. Entretanto, em que pese a sentença homologatória 
trabalhista constituir início de prova material hábil a comprovar o tempo de 
serviço do segurado, deve ser robustecida pela prova oral (PEDILEF 
50006508220124047213, rel. Kyu Soon Lee, DOU 28/10/2013, pág. 95/140). 
Porém, a prova oral somente é necessária ao processo previdenciário se ela 
não foi produzida no processo trabalhista: ‘Incidente de uniformização de 
jurisprudência conhecido e parcialmente provido, para reafirmar a posição 
do STJ e da TNU no sentido de que o reconhecimento do exercício de 
atividade urbana de vínculos empregatícios reconhecidos por sentença 
proferida em reclamatória trabalhista na qual não foi instruída por outras 
provas depende da produção prova documental e testemunhal’ (TNU, 
PEDILEF 00231904720074013600, rel. Adel Américo de Oliveira, DOU 
20/04/2012). 
 
5.  Com a exceção anterior, onde a anotação só vale como início de prova - 
a ser fortificada pela prova oral -, evidente que a prova por excelência serão 
as anotações da CTPS [Enunciado 75 da TNU: A Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal 
que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de 
veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins 
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)]. Prepondera em matéria 
previdenciária e probatória como um todo o princípio do livre 
convencimento motivado (art. 131 do CPC), de modo que outros elementos 
podem informar a conclusão judicial na situação concreta, avaliando-se os 
requisitos da relação de emprego, a saber: a) habitualidade, subordinação e 
salário (art. 3º da CLT:  Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário). 
 
6. Destacou o juízo sentenciante: ‘Na situação dos autos, a análise dos 
documentos que acompanham a petição inicial, em especial a certidão de 
tempo de serviço emitida pela Prefeitura de Ceará-Mirim (anexo 05) e os 



contracheques do autor (anexo 04) revelam cabalmente que o autor 
manteve vínculo empregatício junto à Prefeitura de Ceará-Mirim/RN nos 
períodos de 01 de setembro de 1982 até janeiro de 1988 e janeiro de 1999 
até fevereiro de 2000. O primeiro período, compreendido entre 01 de 
setembro de 1982 e janeiro de 1988, foi incontroversamente reconhecido, 
conforme CTC emitida pelo INSS (anexo 06). Quanto ao intervalo de janeiro 
de 1999 a fevereiro de 2000, embora o INSS tenha alegado em contestação 
que nesse período o autor contribuiu para regime próprio, e não para o 
RGPS, de acordo com declaração fornecida pela Prefeitura de Ceará-Mirim 
(anexo 14), o Regime Próprio de Previdência Social desse município somente 
veio a ser criado e instituído no ano de 2013, de modo que todos os valores 
retidos sobre base previdenciária dos servidores relativos ao período 
compreendido entre 07/08/1991 e 09/05/2002 foram encaminhados para o 
RGPS.’ 
 
7. No caso dos autos, no período de janeiro de 1999 a fevereiro de 2000, o 
Município de Ceará-Mirim não possuía regime próprio de previdência, 
consoante declaração emitida pelo ente público (anexo 14). Portanto, 
restando comprovado o vínculo empregatício junto àquela edilidade (anexos 
04 e 05), deve ser reconhecido o tempo de serviço no lapso de janeiro de 
1999 a fevereiro de 2000, cujas contribuições foram vertidas ao RGPS.  
 
8. Recurso improvido. Sentença mantida”. 

 
15.  Realizando o cotejo analítico entre o acórdão impugnado e o acórdão paradigma, 
conclui-se que não há similitude entre os arestos colacionados.  
16. Saliente-se, ademais, que caso fosse superada essa barreira, outra se ergueria, pois 
o conhecimento do incidente de uniformização implicaria revolver matéria fática 
probatória, igualmente não permitida em sede de uniformização.     
17. Conforme já consolidado pela TNU, na Questão de Ordem nº 22 (“É possível o não-
conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão 
recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”), bem como 
na Súmula nº 42 (“não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame 
de matéria de fato”), a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso 
de agravo, deve ser mantida.  

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 



Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

153. 0501185-60.2018.4.05.8002 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Advogado: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Jailson Lourenço Da Silva 
Adv/Proc:  David Gama Reys- OAB/AL007521  
Origem:   Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO 
À RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. PROVA DE NÃO USO DE EPI EFICAZ. ACÓRDÃOS 
PARADIGMAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. 
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A parte autora ajuizou demanda pedindo a concessão de aposentadoria especial, bem 
como o pagamento de diferenças retroativas devidas a esse título. A sentença (anexo 
18), julgou improcedente o pedido. 



3. Por meio de acórdão constante do anexo 48, a Turma Recursal de Alagoas deu 
provimento ao recurso inominado da parte autora, para o fim de conceder o benefício 
da aposentadoria especial. 
4. Irresignado, o INSS apresentou pedido de uniformização regional, sob a alegação de 
divergência com os julgados proferidos pela 2ª e 3ª Turmas Recursais de Pernambuco. 
O pedido de uniformização regional foi inadmitido sob o fundamento de que o 
recorrente pretendia revisão de questão fática (anexo 55): 
 

“Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal 
interposto pelo INSS, com fundamento no art. 14, caput e § 2º, da Lei nº 
10.259/2001. 
 
Decido. 
 
1. Restou consignado no v. acórdão que houve comprovação, através do 
PPP, de que a exposição a radiação ionizante é prejudicial ao trabalhador e 
não houve uso de EPI eficaz. Essa questão é fática. Seria jurídica se houvesse 
discussão sobre a necessidade ou não do preenchimento do requisito. 
 
2. A parte recorrente pretende submeter à c. TNU a apreciação das provas 
que coligiu em face dos fatos que aduz (análise objetiva do caso concreto), 
para fins de nova e/ou diferente valoração (análise subjetiva do juiz), tão-
somente, o que demonstra o evidente interesse no revolvimento da matéria 
fática para fins de novo julgamento, desta feita por instância 
uniformizadora, vez que exauridas as respectivas competências ordinárias, 
razão pela qual entendo que devem ser aplicados os termos da Súmula nº 
42 da e. Turma Uniformizadora, in verbis: 
 

Súmula nº 42 da TNU – Não se conhece de incidente de uniformização 
que implique reexame de matéria de fato. 

 
4. Pelo exposto, nego seguimento ao pedido de uniformização”. 

 
5. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo e remetido a esta 
eg. Turma Regional de Uniformização.  
6. É o relatório, em breve síntese. 
7. Negou-se seguimento ao agravo, porque não havia similitude fática entre o aresto 
rechaçado e o paradigma trazido, além de a discussão implicar reexame de questão 
fática. Eis o teor do acórdão impugnado (anexo 48): 
 

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL DE 
ACORDO COM A LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO. EXPOSIÇÃO A 
RADIÇÃO NÃO IONIZANTE - ROL DE AGENTES NOCIVOS NO DECRETO 
2.172/97 MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE 
PREVISTA EM PORTARIA INTERMINISTERIAL COMO AGENTE INSALUBRE 



DESDE QUE NÃO TENHA EPI EFICAZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE 
MERECE REFORMA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
 
1.         Feito devolvido pela Presidência deste Colegiado para exercício do 
juízo de conformidade, considerando o julgamento da controvérsia pela 
Turma Nacional de Uniformização (anexo 45), a qual reconhece a 
especialidade do tempo de trabalho com exposição a radiação não 
ionizante, desde que o empregado não faça uso de EPI eficaz. 
 
2.         Acórdão impugnado que, mantendo a sentença de primeiro grau, 
negou provimento ao recurso da parte autora, no qual alegava que o período 
de atividade 01/06/2008 a 29/04/2015, laborado com exposição à radiação 
não ionizante solar, deveria ser considerado especial. 
 
2. A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF n. 
5000416-66.2013.4.04.7213, reconheceu a possibilidade de contagem como 
tempo especial do período trabalhado com exposição à radiação não 
ionizante, sob o fundamento de que a literatura especializada acentua o 
caráter extremamente nocivo da radiação ionizante, todavia, não afasta o 
potencial nocivo também da radiação não ionizante, embora em menor grau 
do que aquela. Citamos: 
 

‘PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5000416-66.2013.4.04.7213/SC 
 
RELATOR: JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA REQUERENTE: 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
 
REQUERIDO: EDILSON FERNANDO SABINO 
 
EMENTA 
 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. 
SOLDADOR. RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO 
AGENTE NOCIVO NO DECRETO Nº 2.172/97. ROL DE ESPECIALIDADES 
E AGENTES NOCIVOS NÃO TAXATIVO. CARACTERIZAÇÃO DA 
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE. 
 
1. O STJ, em julgamento representativo de controvérsia, fixou a tese 
de que "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de 
agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são 
exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica 
médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao 
obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem 
intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei nº 
8.213/1991)". 



 
2. Em relação à radiação, na vigência do Decreto nº 53.831/64, não 
havia distinção entre a radiação ionizante e a radiação não ionizante 
como agente nocivo à saúde do trabalhador, não obstante o Decreto 
nº 83.080/79 tenha restringido o fator nocivo apenas à radiação 
ionizante. Os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, por sua vez, indicam 
apenas a radiação ionizante como fator nocivo à saúde ou à 
integridade física do obreiro. 
 
3. Não obstante a ausência de previsão expressa nos Decretos nºs 
2.172/97 e 3.048/99, considerando a jurisprudência consolidada no 
sentido de que o rol de agentes nocivos previsto em tais regulamentos 
é exemplificativo, uma vez demonstrada mediante prova técnica que 
há efetiva exposição a outros agentes nocivos ali não previstos 
expressamente, que mostrem-se prejudicais à saúde ou à integridade 
física do trabalhador, é possível o reconhecimento da atividade 
especial. 
 
4. No caso do agente nocivo radiação, a literatura especializada 
acentua o caráter extremamente nocivo da radiação ionizante, 
todavia, não afasta o potencial nocivo também da radiação não 
ionizante, embora em menor grau do que aquela. 
 
5. Em consequência firma-se a seguinte tese jurídica: O período 
laborado após o Decreto nº 2.172/97, com exposição à radiação não 
ionizante, comprovadamente prejudicial à saúde ou à integridade 
física do trabalhador mediante prova técnica, pode ser considerada 
para efeitos de conversão de tempo de serviço especial em tempo de 
serviço comum. 
 
6. Incidente de uniformização conhecido e desprovido’. 

  
3. Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão não reconheceu como 
sendo especial o período de 01/06/2008 a 29/04/2015, momento em que a 
parte esteve exposta à radiação não ionizante solar, laborando para Laginha 
Agroindustrial na função de técnico de irrigação. 
 
4. Considerando a decisão da TNU sobre o tema, o período 01/06/2008 a 
29/04/2015 deve ser considerado especial, já que houve comprovação, 
através de PPP, de que a exposição à radiação não ionizante é prejudicial à 
saúde do empregado, além do que não houve uso de EPI eficaz, o que 
comprova a especialidade da atividade, nos termos do julgado acima 
especificado. 
 
5. Dessa forma, o autor comprovou 26 anos, 10 meses e 24 dias de tempo 
de serviço especial, conforme cálculo ao final deste acórdão, suficiente para 
concessão do benefício pleiteado. 



 
6. Quanto aos juros e correção monetária, o STF, na Sessão Plenária do dia 
20 de setembro de 2017, no julgamento do RE 870.947, firmou a tese de que 
o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, 
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações 
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de 
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao 
direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica 
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 
inidônea a promover os fins a que se destina. Embora não publicado o 
acórdão, a notícia foi divulgada no sítio do STF. Por esse motivo, fica 
restabelecida a sistemática vigente anterior ao advento da Lei 11.960/2009, 
que prevê atualização monetária pelo INPC, mantendo-se a taxa de juros de 
mora no mesmo patamar da caderneta de poupança (0,5% a.m ou 70% da 
taxa Selic, conforme o caso). 
 
7. Portanto, deve-se aplicar o INPC como índice de correção monetária na 
espécie e juros moratórios no mesmo patamar da caderneta de poupança, 
razão pela qual a sentença vergastada não merece reparos. 
 
8. Retratação do acórdão, em sede de juízo de adequação, para, no mérito, 
dar provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo como especial o 
período de 01/06/2008 a 29/04/2015, ao mesmo tempo em que: 
 

a) determino ao INSS que proceda à imediata implantação do 
benefício de aposentadoria especial, com DIP em 01/11/2019, e renda 
mensal (RM) calculada com base nos salários de contribuição 
consignados no banco de dados do CNIS, independentemente de 
trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetiva 
intimação do presente acórdão, sob pena de fixação de multa-diária; 
 
b) condenar o INSS ao pagamento, mediante RPV, de parcelas 
retroativas à data do requerimento administrativo (DER 14/11/2017), 
observada a prescrição qüinqüenal, corrigidas monetariamente e 
acrescidas de juros de mora desde a citação, segundo cálculo de 
liquidação a ser elaborado, oportunamente, no Juízo da Execução; 
 
c) tanto que transitado em julgado o presente acórdão, expeça-se RPV; 
 
d) sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei Federal n.º 
9.099/95)”. 

 
8. Já o acórdão, oriundo da 2ª Turma Recursal de Pernambuco, trazido como paradigma 
pelo recorrente (anexo 51) traz o seguinte teor: 
 

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR 
CATEGORIA PROFISSIONAL. TRABALHADOR RURAL EM EMPRESA DE 



AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE. PUIL Nº 452/STJ. RADIAÇÃO NÃO-
IONIZANTE. DISTINGUISHING. NÃO RECONHECIMENTO ESPECIAL. FÓSFORO. 
NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE, NÃO OCASIONAL 
NEM INTERMITENTE. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO. CALOR. INOBSERVÂNCIA DA 
NHO-06 DA FUNDACENTRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
 
VOTO 
 
Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou o 
pedido procedente, concedendo ao autor o benefício de aposentadoria 
especial. 
 
Sustenta o INSS em seu recurso: a) não é possível o reconhecimento especial 
por categoria profissional da atividade de lavrador; b) radiação não ionizante 
não é prevista como agente nocivo; c) quanto ao calor, a exposição deve ser 
a fonte artificial; d) quanto ao agente fósforo, a exposição não se dava de 
modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, além do 
que o NPK não permite o reconhecimento especial da atividade. 
 
Pois bem. 
 
Há alguns anos entendemos que a jurisprudência do STJ não conta como 
especial o simples trabalho na lavoura, o que inclusive está em consonância 
com o ordenamento jurídico vigente, que exige labor concomitante na 
agricultura e pecuária para contar o tempo de contribuição como especial. 
Neste sentido: 
 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. 
CONVERSÃO EM COMUM.  EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA LAVOURA. 
ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES 
INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Decreto nº 53.831/1964, que traz 
o conceito de atividade agropecuária, não contemplou o exercício de 
serviço rural na lavoura como insalubre.  2. Agravo regimental 
improvido. (AgRg no REsp 1208587 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL 2010/0150863-9. Relator(a): Ministro JORGE 
MUSSI (1138). Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do 
Julgamento: 27/09/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 13/10/2011) 

 
Desde 2013, porém, esta 2ª Turma Recursal, no início vencido este relator, 
depois com a ressalva do nosso posicionamento, vinha adotando o 
entendimento da TNU, segundo o qual é possível o reconhecimento especial 
da atividade de trabalhador rural em empresa de agroindústria (PEDILEF 
05320858320104058300). O fundamento era de que a expressão 
"trabalhadores na agropecuária", contido no item 2.2.1 do anexo ao Decreto 
53.831/64, se refere aos trabalhadores rurais que exercem atividades 
agrícolas como empregados em empresas (pessoa jurídica) agroindustriais e 



agrocomerciais, fazendo jus os empregados ao cômputo de suas atividades 
como tempo de serviço especial.  
 
Contudo, em julgado do PUIL nº 452, o STJ reafirmou o seu entendimento, 
segundo o qual não era possível a equiparação por atividade profissional da 
atividade de trabalhador rural em empresa agroindustrial ao código 2.2.1 do 
Anexo do Decreto nº 53.831/1964: 
 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-
AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE 
AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 

 
1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo 
especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus 
(18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado 
rural. 
 
2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da 
lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado 
na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 
2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 
 
3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de 
serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma 
linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 
5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 
Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC 
(Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 
Seção, DJe 5/12/2014). 
 
4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja 
empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de 
seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria 
profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito 
subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de 
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria 
especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 
860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 
16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 
DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis 
Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. 
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 
8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no 



REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 
13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta 
Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291.404/SP, Rel. Ministro Hamilton 
Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. 
 
5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não 
equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo 
empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar. 
 
Assim, o caso é de negar o pedido de reconhecimento especial por categoria 
profissional. 
 
Sobre a exposição ao NPK (PPP anexo 11), deve-se manter o reconhecimento 
especial até o advento da Lei nº 9.032/1995 pela submissão a fertilizantes 
NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) – anexo 9. O enquadramento se em 
razão do fósforo, com base no código 1.2.6 do Anexo I do Decreto nº 
83.080/1979: 
 
FÓSFORO Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos. 
Fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados, 
inseticidas, parasíticidas e ratívidas. Fabricação de projéteis incendiários, 
explosivos e gases asfixiantes à base de fósforo branco. 
 
A exigência de que a exposição fosse permanente, existe apenas a partir da 
Lei nº 9.032/1995, que alterou a redação do § 3º do art. 57 da Lei nº 
8.213/1991. Anteriormente, assim dispunha o dispositivo: 
 

‘O tempo de serviço exercido alternadamente em atividade comum e 
em atividade profissional sob condições especiais que sejam ou 
venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física 
será somado, após a respectiva conversão, segundo critérios de 
equivalência estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social, para efeito de qualquer benefício.’ 

 
Com a mudança trazida pela Lei, o dispositivo passou a conter essa redação: 
 

‘A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação 
pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do 
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
durante o período mínimo fixado.’ 

 
Diante disso, a jurisprudência da TNU entende que a exigência de que o 
trabalho seja permanente, não ocasional nem intermitente não pode ter 
efeitos retroativos à vigência da Lei nº 9.032/1995: 
 



PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 
ESPECIAL. FRENTISTA. ATIVIDADE NÃO INCLUÍDA NO ROL PREVISTO 
NOS DEC. 53.831/64 E 83.080/79. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 
DA ESPECIALIDADE. LAUDO ATESTA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS 
DE FORMA HABITUAL E INTERMITENTE. TEMPO ESPECIAL 
RECONHECIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9032/95. ACÓRDÃO 
PARCIALMENTE REFORMADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - A atividade de frentista não está 
incluída no rol daquelas categorias profissionais dos Decretos n.º 
53.831/64 e 83.080/79, a serem consideradas como insalubres, tendo 
a jurisprudência evoluído para que pudesse vir a sê-lo, inclusive 
quanto a períodos anteriores ao Dec. n.º 2.172/97, desde que 
comprovado por laudo pericial. II - O laudo pericial, trazido pela 
empregadora do Autor, afirma que sua exposição a agentes nocivos à 
saúde era habitual e intermitente, quando seria necessário que fosse 
habitual e permanente. III – Entendimento pacífico da Turma Nacional 
de Uniformização, reconhecendo tempo especial até a Lei 9032/95, 
em atividade habitual e intermitente IV - Incidente conhecido e 
provido em parte. (Processo PEDIDO 200772510043472 PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. Relator(a): JUIZ 
FEDERAL EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES. Fonte: 
DJ 11/06/2010) 

 
Desde a última sessão do ano de 2016 desta Turma Recursal, passou-se a 
entender que é possível confrontar os agentes nocivos com as atividades 
descritas, não mais havendo uma presunção absoluta da exposição. 
 
Dentre as atividades do autor não estava apenas o de aplicar agrotóxicos e 
fertilizantes, mas também os próprios de trabalhadores rurais, como limpar 
o mato, queimar, cortar a cana, transportar, carregar, etc, tudo conforme 
descrição do PPP (Anexo 11). Nesses períodos não havia exposição a 
agrotóxicos ou fertilizantes, de modo que se pode concluir que a exposição 
não se dava de modo habitual e permanente não ocasional e nem 
intermitente. Também não há como presumir que o autor permanecia 
exposto a “radiação ionizante” durante a jornada de trabalho. Não há 
qualquer relação desse agente com suas atividades. 
 
Assim, matem-se o reconhecimento especial com base no agente fósforo 
apenas até a Lei nº 9.032/1995, em que se exigia apenas a habitualidade na 
exposição. Para o período posterior, não havendo exposição habitual e 
permanente, não ocasional e nem intermitente, o caso é de indeferir o 
reconhecimento especial da atividade com base nos agrotóxicos. 
 
Trato de analisar o reconhecimento especial por submissão à radiação não 
ionizante (advinda do sol). Conforme já decidido por esta Turma Recursal 
(processo nº 0503066-54.2014.4.05.8312), não é possível o reconhecimento 
da natureza especial por falta de previsão legal. O código 1.1.4 do Decreto 



nº 53.831/1964 elenca as hipóteses, dentre as quais não se encontra a de 
trabalhador rural ou semelhante: Trabalhos expostos a radiações para fins 
industriais, diagnósticos e terapêuticos - Operadores de raio X, de rádium e 
substâncias radiativas, soldadores com arco elétrico e com oxiacetilênio, 
aeroviários de manutenção de aeronaves e motores, turbo hélices e outros. 
 
Já o código 1.1.3 do Decreto nº 83.080/1979 traz apenas a possibilidade de 
enquadramento por exposição à radiação ionizante: RADIAÇÕES 
IONIZANTES Extração de minerais radioativos (tratamento, purificação, 
isolamento e preparo para distribuição). Operações com reatores nucleares 
com fontes de nêutrons ou de outras radiações corpusculares. Trabalhos 
executados com exposições aos raios X, rádio e substâncias radioativas para 
fins industriais, terapêuticos e diagnósticos. Fabricação de ampolas de raios 
x e radioterapia (inspeção de qualidade). Fabricação e manipulação de 
produtos químicos e farmacêuticos radioativos (urânio, rádio, mesotório, 
tório x, césio 137 e outros). Fabricação e aplicação de produtos 
luminescentes radíferos. Pesquisas e estudos dos raios x e substâncias 
radioativas em laboratórios. 
 
É bem verdade que a TNU considerou o reconhecimento especial da 
exposição à radiação não ionizante num caso específico (PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001614-
52.2015.4.04.7122/RS). Contudo, o julgado não é específico aos 
trabalhadores submetidos à luz solar, mas genérico, baseando-se no caráter 
exemplificativo dos agentes nocivos. No nosso entender, há a necessidade 
de fazer um distinguishing, pois é evidente que não foi intenção da Corte 
Superior reconhecer como especial qualquer trabalhar submetido a luz 
solar. Não há qualquer evidência que a luz do sol gere a especialidade do 
período. 
 
Antes de adentrar no agente calor, vale ressaltar que a TNU, através do tema 
174 deu guarida às alegações do INSS para fixar a tese de a metodologia 
tratada na IN nº 77/2015 deve ser observada na confecção dos documentos 
comprobatórios da atividade especial (art. 280, IV). 
 
Ora, havendo essa determinação em relação ao ruído, não há como deixar 
de exigir o mesmo em relação ao calor, visto que a própria Instrução 
Normativa em seu art. 281 estabelece a necessidade de ser observar a NHO-
06 da FUNDACENTRO: 
 

Art. 281. A exposição ocupacional a temperaturas anormais, oriundas 
de fontes artificiais, dará ensejo à caracterização de atividade exercida 
em condições especiais quando: [...] 

 
III - a partir de 1 de janeiro de 2004, para o agente físico calor, forem 
ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 3 da NR-15 do 
MTE, sendo avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados 



pelas NHO-06 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização 
a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto nº 4.882, 
de 2003. 
 
Utilizando a mesma ratio decidendi quando o tema 174 foi decidido, deve-
se exigir também a menção a NHO-06 em relação ao agente calor. 
 
Dito isto, verifico que não há menção a essa metodologia nos autos. Além 
disso, apesar de ter sido intimado a se manifestar a respeito, o autor 
quedou-se inerte em relação ao tema. 
 
Assim, não é possível o reconhecimento especial da atividade com base no 
agente calor. 
 
A sentença havia reconhecido 28 anos, 3 meses e 16 dias de atividade 
especial (anexo 25). Com a reforma da sentença, e consequente exclusão da 
especialidade de todo o período posterior à Lei nº 9.032/1995, o autor não 
terá mais o tempo necessário para receber uma aposentadoria especial. 
Como houve pedido subsidiário de aposentadoria por tempo de 
contribuição, calculei em 26 anos, 4 meses e 26 dias, tempo insuficiente para 
o recebimento do benefício (cálculo em anexo ao voto). 
 
É bom notar que nenhuma argumentação de violação a dispositivos legais 
e/ou constitucionais pode ser aceita neste grau de jurisdição. Isso porque, 
ainda que concordemos com todos os argumentos, não poderemos deixar 
de seguir o precedente. Eles, portanto, deveriam ter sido formulados 
perante as instâncias competentes e no momento oportuno. Assim, a única 
defesa que viabilizaria uma análise aprofundada, no momento, seria a 
relativa a eventual existência de distinguishing ou overruling pela própria 
Corte competente, o que não aconteceu. 
 
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do INSS, a fim 
de reconhecer como comuns os períodos descritos na planilha anexa a este 
voto. Em consequência, indefiro o benefício de aposentadoria por tempo de 
contribuição. 
 
Ausente a figura do recorrente vencido, não há condenação em honorários 
advocatícios. 
 
Cuidando-se de verba de natureza alimentar, torna-se evidente a 
possibilidade de dano de difícil reparação na hipótese de pagamento tardio. 
Assim, com fundamento no artigo 4º da Lei 10.259/2001 e, bem assim, 
diante da verossimilhança das alegações da parte requerente, conforme 
esclarecido neste julgado, ANTECIPAM-SE OS EFEITOS DA TUTELA, somente 
para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS AVERBE os 
períodos reconhecidos nesse voto e sentença. O prazo para cumprimento é 



de 30 dias a contar da intimação do julgamento, sob pena de transcurso de 
multa diária no valor de R$ 100,00. 
 
É como voto”. 

 
9. Por sua vez, o acórdão oriundo da 3ª Turma Recursal de Pernambuco, trazido pelo 
recorrente também como paradigma (anexo 50), apresenta o seguinte teor: 
 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 
COMO TRABALHADOR RURAL EM INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA. 
ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. PRECEDENTE DA TNU. EXPOSIÇÃO À 
RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE E FÓSFORO. AGENTES NÃO ASSOCIADOS À 
ATIVIDADE DE TRABALHADOR RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TEMPO INSUFICIENTE 
À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

 
VOTO 
 
Trata-se de recursos interpostos contra sentença que julgou improcedente 
o pedido autoral, porém reconheceu a especialidade dos períodos de 
25/09/1986 a 15/07/1993, 25/10/1993 a 28/02/1994, 18/10/1994 a 
27/03/1995, 05/06/1996 a 14/03/1996, 17/06/1996 a 14/04/1997, 
06/10/1997 a 11/02/1998 e 01/06/1998 a 14/03/1999. 
 
Em razões de recurso, alega, em síntese, o INSS: a) que não é possível 
enquadrar o trabalhador da agricultura no item 2.2.1 do quadro anexo do 
Decreto nº 53.831/1964; b) que os produtos químicos aos quais o 
demandante esteve exposto no seu mister não são hábeis a caracterizar o 
exercício de atividades em condições especiais. 
 
O demandante, de outro lado, postula o reconhecimento da especialidade 
do período de 12/04/1999 a 22/03/2017. Para tanto, sustenta que não 
houve uso de EPI eficaz, uma vez que o seu empregador não lhe forneceu 
máscara de proteção olfativa. 
 
Pois bem. 
 
Até 28/04/1995, para o reconhecimento das condições de trabalho como 
especiais, bastava ao segurado comprovar o exercício de uma das atividades 
previstas no anexo do Decreto nº 53.831/1964 ou nos anexos I e II do 
Decreto nº 83.080/1979, não sendo exigida a comprovação efetiva da 
exposição às condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 
 
A TNU, no julgamento do PEDILEF 0500180-14.2011.4.05.8013 (tema 156), 
firmou entendimento no sentido de que a expressão "trabalhadores na 
agropecuária", contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/64, se 
refere aos trabalhadores rurais que exercem atividades agrícolas como 



empregados em empresas agroindustriais e agrocomerciais, fazendo jus os 
empregados de tais empresas ao cômputo de suas atividades como tempo 
de serviço especial. 
 
No caso em tela, a CTPS acostada aos autos, corroborada pelo extrato do 
CNIS, descreve que o autor exerceu atividades como trabalhador rural em 
empresa agroindustrial. Em vista o entendimento acima, deve ser mantida a 
especialidade dos períodos de 25/09/1986 a 15/07/1993 e de 25/10/1993 a 
28/02/1994. 
 
A partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei nº 9.032/1995, o 
reconhecimento da especialidade passou a depender da comprovação da 
efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Essa prova é feita 
mediante a apresentação dos formulários DIRBEN, DSS-8030 ou SB-40, 
juntamente com o LTCAT, ou por meio do formulário PPP, documento este 
que pode dispensar a apresentação de laudo técnico, diante da presunção 
de congruência dos seus dados (PEDILEF 200971620018387, JUIZ FEDERAL 
HERCULANO MARTINS NACIF. Fonte: DOU 22/03/2013). 
 
Na hipótese, os formulários de PPP coligidos sob os anexos 8/10 descrevem 
que o autor esteve exposto à radiação não ionizante e a calcário/adubo 
(NPK). 
 
Quanto à radiação não ionizante, tal agente estava previsto no item 1.1.4 do 
quadro anexo do Decreto nº 53.831/1964, sendo associado as seguintes 
atividades: "Trabalhos expostos a radiações para fins industriais, 
diagnósticos e terapêuticos - Operadores de raio X, de rádium e substâncias 
radiativas, soldadores com arco elétrico e com oxiacetilênio, aeroviários de 
manutenção de aeronaves e motores, turbo hélices e outros". Tendo em 
vista que o exercício de atividades na agricultura não está associado à 
radiação não ionizante, não é possível considerar especial a atividade 
exercida pelo demandante, relativamente a esse agente. Além disso, não 
restou comprovado de que modo a radiação não ionizante poderia 
prejudicar a saúde do segurado no exercício do seu mister. 
 
Tal entendimento não diverge daquele exarado pela TNU na sessão do dia 
14/09/2017, no julgamento do 5000416-66.2013.4.04.7213, no qual restou 
assentado que "o período laborado após o Decreto n. 2.172/97, com 
exposição à radiação não ionizante, comprovadamente prejudicial à saúde 
ou à integridade física do trabalhador mediante prova técnica, pode ser 
considerada para efeitos de conversão de tempo de serviço especial em 
tempo de serviço comum" (grifo nosso). Frise-se que, nesse precedente, o 
segurado exercia atividades como soldador, e não como rurícola. 
 
No que diz respeito à exposição a agentes químicos, a análise deverá ser 
realizada da seguinte forma: a) até 05/03/1997, véspera da publicação do 
Decreto 2.172/1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 



1.0.0 do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I 
do Decreto 83.080/1979, por presunção de exposição; b) a partir de 
06/03/1997, em conformidade com o Anexo IV do RBPS, aprovado pelo 
Decreto 2.172/1997, ou do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, 
dependendo do período, devendo ser avaliados conformes os Anexos 11, 12, 
13 e 13-A da NR-15 do MTE; c) a partir de 01/01/2004, segundo as 
metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-02, NHO-03, NHO-
04 e NHO-07 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização 
a partir de 19/11/2003, data da publicação do Decreto 4.882/2003. Não é 
demais lembrar que o rol de agentes elencados no quadro anexo do Decreto 
53.831/1964 e nos Anexos I e II do Decreto 83.080/1979 vigorou até a edição 
do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), por força do disposto no art. 292 do 
Decreto 611/1992. 
 
Em relação ao agente "fósforo", cumpre ponderar que a atividade de 
trabalhador rural não está prevista no item 1.2.6 do quadro anexo do 
Decreto nº 53.831/1964. Esta Terceira Turma vem entendendo que deve ser 
dada interpretação restritiva às atividades descritas nos Decretos nº 
53.831/1964 e nº 83.808/1979 (Precedente: 0501013-95.2017.4.05.8312). 
 
Ademais, não consta do PPP que o autor aplicou defensivos 
organofosforados, mas apenas que ele manipulava produtos compostos de 
fósforo, nitrogênio e potássio. Sua atividade, portanto, não se subsume às 
hipóteses prevista no Anexo 13 da NR-15 (Precedente: 0501387-
14.2017.4.05.8312). 
 
Dentro desse cenário, serão computados como tempo comum os períodos 
de 18/10/1994 a 27/03/1995, 05/06/1996 a 14/03/1996, 17/06/1996 a 
14/04/1997, 06/10/1997 a 11/02/1998 e de 01/06/1998 a 14/03/1999.   
 
A planilha em anexo revela que o segurado ainda não atingiu o tempo de 
contribuição mínimo necessário para a obtenção do benefício perseguido. 
 
Do exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS, para reformar a 
sentença, condenando a autarquia a proceder à averbação do tempo 
contributivo, conforme a planilha anexa. 
 
Recurso do autor desprovido. 
 
Sem honorários. Sem custas” (destacou-se). 

 
10. Realizando o cotejo analítico, percebe-se que, enquanto os acórdãos paradigmas 
consignaram que não houve demonstração o caso concreto da existência de radiação 
não ionizante, o acórdão impugnado (anexo nº 48), em juízo de adequação, reformou a 
sentença para conceder a aposentadoria especial, uma vez que reconheceu como sendo 
especial o período de 01/06/2008 a 29/04/2015, no qual o autor esteve exposto à 



radiação não ionizante, já que a prova apontou neste sentido. Eis o pertinente trecho 
do acórdão impugnado: 
 

4. Considerando a decisão da TNU sobre o tema, o período 01/06/2008 a 
29/04/2015 deve ser considerado especial, já que houve comprovação, 
através de PPP, de que a exposição à radiação não ionizante é prejudicial 
à saúde do empregado, além do que não houve uso de EPI eficaz, o que 
comprova a especialidade da atividade, nos termos do julgado acima 
especificado.  

 
11.  Vê-se de plano que não há similitude fática entre os arestos colacionados.  
12. Saliente-se, ademais, que caso fosse superada essa barreira, outra se ergueria, pois 
o conhecimento do incidente de uniformização implicaria revolver matéria fática 
probatória, igualmente não permitida em sede de uniformização.     
13. Conforme já consolidado pela TNU, na Questão de Ordem nº 22 (“É possível o não-
conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão 
recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”), bem como 
na Súmula nº 42 (“não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame 
de matéria de fato”), a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso 
de agravo, deve ser mantida.  

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 



Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

154. 0501021-85.2020.4.05.8403  
Recorrente: Maria Dalva de Oliveira 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional e outro 
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO 
NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO VERSANDO SOBRE QUESTÃO DE 
DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA 43. AGRAVO INTERNO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A parte autora ajuizou a presente demanda pedindo a não incidência de contribuição 
previdenciária de servidor público (PSS) sobre o valor do terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e demais verbas 
não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor, bem como a repetição 
do indébito. 
3. A sentença (anexo 11) julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de 
reconhecer o direito da parte autora à não incidência de contribuição previdenciária 
sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria conforme requerido na 
inicial, com exceção da gratificação natalina, assim como para condenar a União à 
restituição das parcelas não prescritas. 
4. O acórdão do anexo 18, prolatado pela eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de se mostrar 
necessária a prévia postulação administrativa, o que não houve no caso concreto. 
5. Em face desse acórdão a parte autora interpôs pedido de uniformização (anexo 24), 
o qual foi negado pela decisão contida no anexo 25, por versar o incidente sobre questão 
processual. 
6. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo (anexo 26) e 
remetido a esta eg. Turma Regional de Uniformização.  
7. Por meio de decisão monocrática acostada ao anexo 30, foi negado provimento ao 
agravo, sob o argumento de que, além de o incidente versar sobre questão de direito 



processual, ele ainda vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF em sede de 
repercussão geral. 
8. Contra essa decisão a parte autora interpôs agravo interno (anexo 31), o qual foi 
novamente não provido (anexo 32). 
9. É o relatório, em breve resumo. 
10. Negou-se seguimento ao agravo, porque a parte autora pretende, pela via 
incidental, revolver questão processual 
11. Analisando o caso, percebe-se que a eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
seguindo entendimento recente do STF e do STJ, reputou necessário o prévio 
requerimento administrativo para concessão de benefício tributário pela via judicial. 
12. Inexistindo o referido requerimento, como ocorreu, na presente demanda, há por 
parte da parte autora, ausência de interesse de agir. Trata-se de questão 
eminentemente processual, como bem frisado na decisão monocrática da douta 
Presidência dessa eg. TRU, em decisão que a seguir se transcreve: 
 

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão 
da Presidência da TR/RN que inadmitiu o Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência, sob o fundamento de que o recurso versa sobre 
matéria de natureza processual (Súmula nº 43, da TNU). 
 
O acórdão impugnado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por 
entender estar ausente o interesse em agir, uma vez verificada a falta de 
requerimento administrativo do pedido de declaração de não incidência da 
contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, 
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada 
com repetição do indébito tributário. 
 
A parte autora, ora recorrente, alega, em suma, que a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento 
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. 
 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300) e da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), alegando 
atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/01, autorizadores do 
pedido de uniformização. 
 
Decido. 
 
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, 
tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da 
respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, 
soluções jurídicas divergentes para casos similares. 
 



A tese que permeia o presente processo é a da não incidência/exclusão das 
verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 
 
No caso em comento, observa-se que o ponto central da discussão diz 
respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial. 
 
Vislumbro que sobre à matéria dos autos, o STF fixou entendimento exarado 
no RE 631.240/ MG, ‘verbis’: 
 

‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A 
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de 
fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez 
que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada 
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com 
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações 
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem 
que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 
em que exigível, será observado o seguinte: caso a ação tenha sido 
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso 
o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado 
o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações 
que não se enquadrem nos itens e (ii) ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o 
autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 
dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido 
em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas 



as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido 
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-
se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o 
feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) 
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em 
conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, 
para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá 
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá 
intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para 
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão 
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento 
a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será 
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse 
em agir’ (STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 27/8/2014) (repercussão geral) (Info 756). 

 
Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente 
pode propor a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se 
anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao INSS e este 
foi negado. 
 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido 
prévio requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir 
(uma das condições da ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter 
sido atendido pelo INSS na via administrativa, devendo o juiz extinguir o 
processo sem resolução do mérito. 
 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento 
administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 
5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se não houve pedido 
administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está 
caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: ‘Não há como 
caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio 
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício 
de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é 
preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido’. 
 
Como a referida decisão foi proferida sob a sistemática da repercussão geral, 
todos os processos devem adotar o entendimento da Corte. 
 



Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária 
a ‘ratio decidendi’ aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não 
serem diversas as premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior 
Tribunal de Justiça, no REsp 1.734.733/PE, alinhou o seu posicionamento ao 
do Supremo, em caso semelhante ao dos autos, conforme se depreende, 
verbis: 
 

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição 
de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de 
repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos 
últimos 5 (cinco) anos. 2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão 
está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não 
apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, 
e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter 
apresentado requerimento administrativo. 3. Constato que não se 
configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma 
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou 
a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não 
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve 
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e 
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, 
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e 
REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Não se pode conhecer da irresignação 
contra a afronta aos arts. 85 e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos 
dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. 
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por 
analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada". 5. Quanto à alegação da ausência de interesse de 
agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a 
repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece 
prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o 
direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo 
limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 
- Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse 
processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 
necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito 
de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse 
processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente 
seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e 
jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos 



pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário 
resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual 
dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses 
casos, carece do elemento configurador de resistência pela 
Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. 
Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder 
Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também 
indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há 
interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. 7. Dois 
aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande 
potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O 
primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado 
brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do 
Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de 
exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos 
em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, 
exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver 
resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito 
administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações 
judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros 
poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social. 8. 
Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no 
âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio 
requerimento administrativo nos pedidos de compensação das 
contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 
886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 
888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 
julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 
30/6/2006, p. 166. 10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro 
Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro 
Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento 
administrativo. 11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado 
precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do 
prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para 
o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 



previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 12. Como as matérias tributária e 
previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social 
possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em 
verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício 
(prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, 
com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza 
previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do 
julgamento da exigência ou não do prévio requerimento 
administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser 
adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal 
concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial 
conhecido em parte e, nessa parte, provido (REsp 1734733/PE, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/06/2018, DJe 28/11/2018)’.  

 
Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra 
amparado no entendimento supra. 
 
Do acima exposto, deve incidir o disposto no artigo 14, inciso III, alínea “a” 
do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado por 
extensão, que informa: 
 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 
 
(...) 
 
III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado: 
 



a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos 
recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 
Destarte, resta claro que o pedido de uniformização vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral. 
 
Ademais, observa-se que o objeto do incidente de uniformização versa sobre 
interesse de agir, questão de direito processual, sendo inadmissível o 
cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula 
nº 43, da TNU, segundo as quais ‘Não cabe incidente de uniformização que 
verse sobre matéria processual’. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado”. 

 
 
13. Como se sabe, não é cabível o incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual, como consolidado na Súmula nº 43, da TNU (“Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual”). 
14. Desta feita, a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso de 
agravo, deve ser mantida. 

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 



Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

155. 0501335-37.2020.4.05.8401 
Recorrente: Elizabete Maria De Paiva Pereira 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
 Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO 
NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO VERSANDO SOBRE QUESTÃO DE 
DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA N° 43. AGRAVO INTERNO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A parte autora ajuizou a presente demanda pedindo a não incidência de contribuição 
previdenciária de servidor público (PSS) sobre o valor do terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e demais verbas 
não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor, bem como a repetição 
do indébito. 
3. A sentença (anexo 8) julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de declarar 
a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional 
de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade; bem 
como condenar a União a restituir os valores recolhidos indevidamente nos cinco anos 
que antecederam o ajuizamento da ação, com juros e correção monetária pela Taxa 
SELIC desde o correspondente pagamento, afastada a cumulação com qualquer outro 
índice de correção monetária ou de juros. 
4. O acórdão do anexo 13, prolatado pela eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de se mostrar 
necessária a prévia postulação administrativa, o que não houve no caso concreto. 
5. Em face desse acórdão a parte autora interpôs pedido de uniformização (anexo 15), 
o qual foi negado pela decisão contida no anexo 16, que negou seguimento ao recurso 
por versar sobre questão processual. 



6. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo (anexo 17) e 
remetido a esta eg. Turma Regional de Uniformização.  
7. Por meio de decisão monocrática acostada ao anexo 21, foi negado provimento ao 
agravo, sob o argumento de que, além de o incidente versar sobre questão de direito 
processual, ele ainda vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF em sede de 
repercussão geral. 
8. Contra essa decisão a parte autora interpôs agravo interno (anexo 22), o qual foi 
novamente não provido (anexo 23). 
9. É o relatório, em breve resumo. 
10. Negou-se seguimento ao agravo, porque a parte autora pretende, pela via 
incidental, revolver questão processual 
11. Analisando o caso, percebe-se que a eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
seguindo entendimento recente do STF e do STJ, reputou necessário o prévio 
requerimento administrativo para postulação de pedido de natureza tributária pela via 
judicial. 
12. Inexistindo o referido requerimento, como ocorreu, na presente demanda, há por 
parte da parte autora, ausência de interesse de agir. Trata-se de questão 
eminentemente processual, como bem frisado na decisão monocrática da douta 
Presidência dessa eg. TRU, em decisão que a seguir se transcreve: 
 

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão 
da Presidência da TR/RN que inadmitiu o Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência, sob o fundamento de que o recurso versa sobre 
matéria de natureza processual (Súmula nº 43, da TNU). 
 
O acórdão impugnado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por 
entender estar ausente o interesse em agir, uma vez verificada a falta de 
requerimento administrativo do pedido de declaração de não incidência da 
contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, 
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada 
com repetição do indébito tributário. 
 
A parte autora, ora recorrente, alega, em suma, que a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento 
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. 
 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300) e da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), alegando 
atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/01, autorizadores do 
pedido de uniformização. 
 
Decido. 
 
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de 



direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, 
tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da 
respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, 
soluções jurídicas divergentes para casos similares. 
 
A tese que permeia o presente processo é a da não incidência/exclusão das 
verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 
 
No caso em comento, observa-se que o ponto central da discussão diz 
respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial. 
 
Vislumbro que sobre à matéria dos autos, o STF fixou entendimento exarado 
no RE 631240/ MG, ‘verbis’: 
 

‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A 
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de 
fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez 
que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada 
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com 
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações 
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem 
que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 
em que exigível, será observado o seguinte: caso a ação tenha sido 
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso 
o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado 
o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações 
que não se enquadrem nos itens e (ii) ficarão sobrestadas, 



observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o 
autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 
dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido 
em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas 
as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido 
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-
se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o 
feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) 
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em 
conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, 
para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá 
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá 
intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para 
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão 
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento 
a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será 
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse 
em agir’ (STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 27/8/2014) (repercussão geral) (Info 756). 

 
Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente 
pode propor a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se 
anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao INSS e este 
foi negado. 
 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido 
prévio requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir 
(uma das condições da ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter 
sido atendido pelo INSS na via administrativa, devendo o juiz extinguir o 
processo sem resolução do mérito. 
 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento 
administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 
5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se não houve pedido 
administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está 
caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: ‘Não há como 
caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio 
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício 



de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é 
preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido’. 
 
Como a referida decisão foi proferida sob a sistemática da repercussão geral, 
todos os processos devem adotar o entendimento da Corte. 
 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária 
a ‘ratio decidendi’ aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não 
serem diversas as premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior 
Tribunal de Justiça, no REsp 1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao 
do Supremo, em caso semelhante ao dos autos, conforme se depreende, 
verbis: 
 

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição 
de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de 
repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos 
últimos 5 (cinco) anos. 2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão 
está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não 
apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, 
e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter 
apresentado requerimento administrativo. 3. Constato que não se 
configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma 
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou 
a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não 
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve 
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e 
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, 
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e 
REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Não se pode conhecer da irresignação 
contra a afronta aos arts. 85 e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos 
dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. 
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por 
analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada". 5. Quanto à alegação da ausência de interesse de 
agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a 
repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece 
prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o 
direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo 
limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 
- Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse 



processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 
necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito 
de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse 
processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente 
seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e 
jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos 
pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário 
resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual 
dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses 
casos, carece do elemento configurador de resistência pela 
Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. 
Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder 
Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também 
indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há 
interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. 7. Dois 
aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande 
potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O 
primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado 
brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do 
Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de 
exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos 
em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, 
exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver 
resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito 
administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações 
judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros 
poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social. 8. 
Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no 
âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio 
requerimento administrativo nos pedidos de compensação das 
contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 
886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 
888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 
julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 
30/6/2006, p. 166. 10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro 
Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro 
Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento 



administrativo. 11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado 
precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do 
prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para 
o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 12. Como as matérias tributária e 
previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social 
possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em 
verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício 
(prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, 
com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza 
previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do 
julgamento da exigência ou não do prévio requerimento 
administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser 
adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal 
concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial 
conhecido em parte e, nessa parte, provido (REsp 1734733/PE, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/06/2018, DJe 28/11/2018)’.  

 
Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra 
amparado no entendimento supra. 
 
Do acima exposto, deve incidir o disposto no artigo 14, inciso III, alínea “a” 
do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado por 
extensão, que informa: 
 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 
 
(...) 



 
III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado: 
 
a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos 
recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 
Destarte, resta claro que o pedido de uniformização vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral. 
 
Ademais, observa-se que o objeto do incidente de uniformização versa sobre 
interesse de agir, questão de direito processual, sendo inadmissível o 
cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula 
nº 43, da TNU, segundo as quais “Não cabe incidente de uniformização que 
verse sobre matéria processual”. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado”. 

 
 
13. Como se sabe, não é cabível o incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual, como consolidado na Súmula nº 43, da TNU (“Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual”). 
14. Desta feita, a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso de 
agravo, deve ser mantida. 

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 



substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 
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PROCESSO Nº: 0503480-40.2018.4.05.8109 

CLASSE: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

ORIGEM: CE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ 

REQUERENTE: NÚBIA MARIA DE SOUZA MORAIS 
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUILHERME MASAITI HIRATA YENDO 

  

VOTO-EMENTA 

  

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 
UNIÃO ESTÁVEL. ÓBITO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N° 13.846/2019. ACÓRDÃO 
IMPUGNADO. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA DOS 
FATOS A PROVAR. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA 
MATERIAL PARA COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 
13.846/2019. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL PARA A 



COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. 
APLICAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 

1. A douta Presidência da Turma Regional de Uniformização deu provimento ao 
recurso de agravo interposto pela parte autora, por reputar presente a divergência de 
direito material apta a justificar o julgamento do presente incidente. 

2. A parte autora ajuizou a presente demanda pedindo o restabelecimento de pensão 
por morte em decorrência do falecimento, ocorrido em 19/12/2017, de seu 
companheiro, com quem teria mantido relação de união estável de janeiro de 2015 
até a data de óbito do “de cujus”. 

3.  A sentença de mérito do anexo 35 julgou improcedente o pedido, sob o 
fundamento de que, à luz da legislação pertinente (alínea “b” do inciso V do § 2º do 
art. 77 da Lei 8.213/91), em casos como o dos autos, em que a união estável durou 
menos de 2 anos, o tempo de recebimento estaria limitado a 04 meses, o que já teria 
ocorrido (conforme INFBEN do anexo 3). A sentença alega, ainda, que não houve 
comprovação de união estável por meio de início de prova material. 

4. O acórdão do anexo 39 manteve integralmente a sentença, em acórdão que abaixo 
se transcreve: 

  

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL INFERIOR A DOIS ANOS. TEMPO DE RECEBIMENTO 
LIMITADO A QUATRO MESES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 

  

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou 
improcedente pedido de RESTABELECIMENTO de pensão por morte. 

  

Para a concessão e manutenção da pensão por morte, faz-se necessária a prova da 
condição de segurado do falecido na data do óbito e da relação de dependência, se for 
o caso, na forma do art. 16 da Lei nº. 8.213/1991. 

  

Sobre o tema sub judice, bem leciona Daniel Machado da Rocha que ‘materializando-
se o risco social, três são os pressupostos para que o dependente faça jus às prestações 
previdenciárias: a) manutenção da qualidade de segurado por parte de quem era 
responsável pela subsistência do dependente; b) integrar o beneficiário a classe 
prioritária, ou inexistência de outros dependentes mais privilegiados; c) comprovação 



da dependência econômica (para primeira classe de dependentes a lei erigiu uma 
presunção que poderá dispensar a sua demonstração)’. 

  

No presente caso, verifica-se que a controvérsia reside na comprovação de que a união 
estável entre a autora e o falecido tenha se iniciado 2 (dois) anos antes do óbito do 
segurado. 

  

Com efeito, conforme a legislação de regência, o direito à percepção da pensão cessará 
para cônjuge ou companheiro em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 
segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a 
união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do 
segurado (art.77, parágrafo 2º, V da Lei 8213/91). 

  

Colocadas essas premissas, cumpre valorar as provas exibidas pelas partes. 

  

Quanto ao ponto, observo que a sentença impugnada analisou de forma cautelosa as 
provas constantes nos autos, não merecendo reforma. Para melhor ilustrar, bem como 
a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono trecho do julgado impugnado, o 
qual adoto como parte da fundamentação: 

  

‘(...) Da qualidade de dependente. 

De início, cumpre esclarecer, conforme relato da inicial, a Autora alega que a união 
iniciou em janeiro de 2015 e perdurou até dezembro de 2017, quando houve a morte 
do instituidor. 

  

Porém, embora exista forte indício da existência da união (registro em certidão de 
óbito e endereço em comum) não há qualquer documento que indique que a 
convivência perdurou por todo esse tempo e, principalmente, que existia há pelo 
menos dois anos do tempo do falecimento. 

  

Com efeito, exsurge dos autos a informação de que o Segurado faleceu no Mato 
Grosso (vide certidão do óbito – anexo 4), o que constitui mais elemento hábil a 



reforçar a tese de que tal união não teve a duração de pelo menos 02 anos do tempo 
do óbito. 

  

Saliente-se que, conquanto tenha sido dado em audiência mais prazo, a autora não 
logrou êxito na apresentação de documento que comprove ter a alegada união estável 
permanecido por mais de 02 anos, já que a conta da CLARO colacionada ao anexo 34 
refere-se ao mês de julho/2017. 

  

Deste modo, ao examinar os elementos probantes constantes nos autos, não há como 
reconhecer o direito autoral ao restabelecimento da pensão por morte, isso porque, à 
luz da legislação pertinente (alínea “b” do inciso V do §2º do art. 77 da Lei 8.213/91), 
em casos como este, em que a união durou menos de 02 anos, o tempo de 
recebimento está limitado a 04 meses, o que já ocorreu (vide INFBEN do anexo 3).’ 

  

Cabe ressaltar que, em virtude das alterações dos arts. 16 e 77 da Lei n. 8213/91, 
restou superada a aplicação da Súmula 64 da TNU, senão vejamos: 

  

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova 
material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e 
quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não 
admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de 
força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.    

  

Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos próprios 
fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei nº. 9099/95, verbis: 

  

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação 
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for 
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 

  

- Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO. Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10 
% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), 



suspensa a execução desta parcela enquanto litigar sob o pálio da gratuidade 
judiciária. 

  

É como voto”. 

  

5. Irresignada, a parte autora interpôs pedido de uniformização regional (anexo 40), 
alegando dissídio jurisprudencial com as Turmas Recursais de Pernambuco, Sergipe e 
Paraíba. 

6. Por meio do acórdão contido no anexo 47, o incidente regional foi inadmitido, sob 
o fundamento de não haver similitude fática entre o acórdão impugnado e os acórdãos 
paradigmas. 

7. Contra essa decisão a parte autora agravou (anexo 49), sendo o agravo provido pela 
Presidência dessa eg. TRU (anexo 52), argumentando que, do cotejo entre o acórdão 
ora combatido e os julgados da TNU e do STJ apontados como paradigmas, observa-se 
a divergência de entendimento quanto ao direito material. Eis o teor da decisão: 

  

“Trata-se de agravo inominado, interposto pela parte autora, contra decisão que 
negou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência 
desafiado em face de acórdão da 1ª TR/CE, sob o fundamento de impossibilidade de 
reexame de matéria fático-probatória (Súmula 42 da TNU). 

  

O acórdão da 1ª TR/CE, apesar de reconhecer que a parte autora era companheira do 
de cujus, haja vista a documentação acostada aos autos - registro em certidão de óbito, 
comprovante de endereço em comum e os depoimentos que afirmaram a existência 
da vida em comum, manteve a sentença de improcedência para negar o pedido de 
restabelecimento do benefício de pensão por morte, cessado em 19/04/2018, em 
virtude da ausência de comprovação de união estável por período superior a 2(dois) 
anos, nos moldes do art. 16, §§ 5º e 6º da Lei n. 8.213/91 (introduzida pela Lei 
13.846/2019). 

  

Alega a parte autora, ora recorrente, ser desnecessário que exista indício de prova 
material durante, no mínimo 02 anos, para fins de comprovação da união estável, bem 
como não caber a aplicação das alterações introduzidas pela Lei 13.486/2019, haja 
vista que o óbito do segurado (19/12/2017) é anterior ao advento da referida 
legislação. 



  

Em defesa de sua tese, colaciona-se julgados da TR/SE (0500772-08.2018.4.05.8500 e 
0500932-55.2017.4.05.8500) da TR/RN (0516416-97.2018.4.05.8400), do Superior 
Tribunal de Justiça (REsp nº 778384/GO) e a Súmula 63 da Turma Nacional de 
Uniformização, alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, 
autorizadores do pedido de uniformização. 

  

Decido. 

  

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização 
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material 
proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo 
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito 
material, evitando-se, portanto, soluções jurídicas divergentes para casos similares. 

  

1. Da não incidência da Súmula 42, da TNU (vedação ao reexame fático-probatório) 

  

O presente pedido de uniformização regional de jurisprudência não tem o condão de 
reexaminar a causa, apenas permitindo a solução da questão de direito, ora apontada. 

  

Ocorre que nem sempre é fácil traçar as fronteiras entre o que é matéria de fato e o 
que é matéria jurídica. E, ao que se colhe dos esforços da doutrina e da jurisprudência 
a esse respeito, possivelmente o critério preferível resida na aferição sobre qual dos 
aspectos apresenta-se predominante: se o fático ou jurídico, até, porque, como se 
sabe ex facto oritur jus. 

  

No ponto, Teresa Arruda Alvim Wambier: “Parece-nos que a questão será 
predominantemente fática do ponto de vista técnico, se, para que se redecida a 
matéria, 'houver necessidade de se reexaminarem provas', ou seja, 'de se reavaliar 
como os fatos teriam ocorrido, em função da análise do material probatório 
produzido”. 

  



Para Marinoni, “o conceito de reexame de prova deve ser atrelado ao de convicção, 
pois o que não se deseja permitir, quando se fala em impossibilidade de reexame de 
prova, é a formação de nova convicção sobre os fatos.” 

  

Em conclusão, enquanto no reexame probatório ocorre verdadeira incursão no 
conjunto probatório, sendo, portanto, vedado em sede de Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência, no presente caso, realizando-se o cotejo analítico, 
percebe-se que há dissídio jurisprudencial no que tange à apreciação do material 
cognitivo e a respectiva aplicação das regras jurídicas.  

  

Por derradeiro, a análise do Incidente Regional não provoca o reexame do conjunto 
probatório, pois o acórdão, ao não reconhecer a união estável, se respalda na regra do 
art. 16, §§ 5º e 6º da Lei n. 8.213/91, que somente foi introduzida pela Lei 13.846/2019, 
posterior ao óbito do segurado, que criou os requisitos da exigência de início de prova 
material (documental) produzida em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses 
anterior à data do óbito e que deixou de admitir a prova exclusivamente testemunhal. 

  

Assim, não se trata de um novo revolvimento de provas, para averiguar se o conjunto 
probatório é farto ou não na caracterização da união estável, tendo em vista que a 
condição de companheira já foi reconhecida desde a época da concessão da pensão 
por morte, que somente foi cessada em 19/04/2018. 

  

O que se pretende uniformizar, por outro lado, é a aplicação do direito vigente à época 
do falecimento do segurado (princípio do tempus regit actum), em dezembro de 2017, 
o que não demanda a reanálise de provas. 

  

Além disso, verifico que na decisão em pedido de uniformização Nacional (anexo 
nº48), o Presidente da 1ª TR/CE deu seguimento ao incidente nacional, reconhecendo 
a divergência jurídica. Verifiquei, também, que o incidente nacional, interposto pela 
parte autora, possui os mesmos fundamentos jurídicos do incidente regional. 

  

Diante do exposto, vislumbro que não há incidência da Súmula nº 42 da TNU e 
entendimento contrário seria teratológico, haja vista que a vedação ao reexame de 
matéria fático-probatória, se fosse o caso, serviria como fundamento para inadmitir 
tanto o incidente regional quanto o nacional. 



  

2. Da não incidência da Questão de Ordem 22, da TNU (ausência de similitude fática e 
jurídica entre o acórdão vergastado e o paradigma) 

  

O presente incidente regional foi inadmitido pela presidência da 1ª TR/CE sob o 
fundamento de ausência de similitude fática e jurídica, porque se entendeu que a 
jurisprudência acostada enfrentou situações fáticas diferentes, haja vista que em tais 
processos existiu prova documental e oral robusta da união estável alegada, todos 
demonstrando convivência superior aos dois anos instituídos pela Lei 13.183/2015. 

  

Constato, por outro lado, que os fundamentos do Incidente Regional de Uniformização 
de Jurisprudência são idênticos ao do Incidente Nacional de Uniformização, do qual foi 
dado seguimento pela presidência da 1ª TR/CE. 

  

Contudo, verifico que, para caracterização do Incidente Nacional, a parte autora não 
se utilizou de acórdãos paradigmas de Turmas Recursais de diferentes regiões, mas 
sim de julgados de âmbito nacional (da TNU e do STJ) que também servem como 
referência para admissão do incidente regional. 

  

Sendo assim, tendo em vista que já foi reconhecida a controvérsia do tema (anexo 48), 
em atenção à uniformidade no tratamento dos processos, à celeridade e economia 
processual, afasto a incidência da questão de ordem nº 22 da TNU. 

  

3. Dos Fundamentos Jurídicos do Incidente Regional de Jurisprudência 

  

A priori, destaque-se: o benefício previdenciário de pensão por morte tem por intuito 
acobertar os dependentes de segurado falecido, de acordo com a Lei nº 8.213/91. Para 
que seja viável sua percepção, é necessário que o postulante a tal benefício cumpra 
três requisitos, a saber: a) o óbito do segurado; b) relação de dependência entre o 
requerente e o segurado falecido e c) qualidade de segurado do instituidor da pensão 
à época do falecimento. 

  



Na específica hipótese dos autos, o acórdão recorrido entendeu que não há prova 
documental no processo que corrobore com os depoimentos colhidos em audiência 
de que a autora conviveu com o falecido pelo tempo superior a 2(dois) anos, bem 
como não ser possível a prova exclusivamente testemunhal para comprovação da 
existência da vida em comum alegada. 

  

 Entendeu, também, que em virtude das alterações do art. 16, §§ 5º e 6º  da Lei n. 
8.213/91 (pela Lei 13.846/2019), posteriores ao óbito do segurado, restaria superada 
a aplicação da Súmula nº 63 da TNU. 

  

Por outro lado, a Súmula nº 63 da TNU e o REsp nº 778384/GO do STJ estabelecem 
que a comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte 
prescinde de inicio de prova material, levando em consideração que, não se tem, via 
de regra, previsão de documentos oficiais para comprovação desse instituto – como 
ocorre com as certidões de casamento e de nascimento, emitidas por ofícios notariais 
e de registro – resultando na dependência maior em relação a elementos casuísticos, 
inerentes à situação concreta vivenciada, para que se tenha essa comprovação. 

  

Dessa forma, no âmbito judicial, a exigência do chamado “início de prova material”, 
constituiria exceção, e não a regra, tendo em vista a liberdade de produção de provas, 
sendo exceção a necessidade de um acervo mínimo de prova documental para a 
garantia de um direito pela via jurisdicional deve estar expressamente prevista na 
legislação. 

  

Assim, na época do óbito do segurado (dezembro de 2017), a legislação previdenciária 
somente previa a exigência de inicio de prova material no que se refere à comprovação 
de tempo de serviço, sendo válida a comprovação de união estável por quaisquer 
meios de prova em direito admitidos – até mesmo a prova exclusivamente 
testemunhal – de acordo com a Súmula 63 da TNU. 

  

Em complemento, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não há qualquer 
requisito formal obrigatório para que uma união estável reste configurada, como a 
necessidade de elaboração de uma escritura pública entre as partes ou de uma decisão 
judicial de reconhecimento. A propósito, em importante precedente, entendeu o 
Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que 

  



‘não constitui requisito legal para concessão de pensão por morte à companheira que 
a união estável seja declarada judicialmente, mesmo que vigente formalmente o 
casamento, de modo que não é dado à Administração Pública negar o benefício com 
base neste fundamento. (...). Embora uma decisão judicial pudesse conferir maior 
segurança jurídica, não se deve obrigar alguém a ir ao Judiciário desnecessariamente, 
por mera conveniência administrativa. O companheiro já enfrenta uma série de 
obstáculos decorrentes da informalidade de sua situação. Se ao final a prova produzida 
é idônea, não há como deixar de reconhecer a união estável e os direitos daí 
decorrentes’ (STF, Mandado de Segurança 330.008/DF, 03.05.2016). 

  

Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e os julgados da TNU e do STJ 
apontados como paradigmas, observa-se a divergência de entendimento quanto ao 
direito material. 

  

Forte nessas razões, dou provimento ao agravo inominado para dar seguimento ao 
Incidente Regional de Uniformização Jurisprudencial”. 

  

8. É o relatório, em breve resumo. 

9. Analisando os autos, percebe-se que o acórdão impugnado não considerou 
demonstrada, por início de prova material, a existência de união estável entre o de 
cujus e sua companheira por mais de dois anos. Aplicou ao caso a regra do art. 16, § 
5°, da Lei n° 8.213/91, com a redação estipulada pela Lei nº 13.846, de 2019, que se 
transcreve: 

  

Art. 16, § 5º, da Lei n° 8.213/91: “As provas de união estável e de dependência 
econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em 
período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do 
recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente 
testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, 
conforme disposto no regulamento”. 

  

10. Deve-se salientar que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em dezembro de 
2017, quando a regra do art. 16, § 5º, da Lei n° 8.213/91, acima transcrita, não existia. 
No momento do óbito, inclusive, havia entendimento consolidado pela eg. TNU, no 
enunciado de Súmula nº 63, no seguinte sentido: “a comprovação de união estável 
para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material” 



(destacou-se). A referida Súmula só fora superada em 2019, após o advento da Lei nº 
13.846, que entrou em vigor em 18/06/2019. 

11. Resta assim demonstrado que a regra a ser aplicada, no caso, deve ser aquela 
vigente no momento óbito. Valer-se de lei nova para reger fato pretérito, impondo ao 
administrado ônus que não lhe era imposto, fere de modo evidente o princípio da 
irretroatividade da lei, garantia constitucional basilar do Estado de Direito. 

12. Desta forma, conheço o incidente de uniformização e lhe dou provimento, 
firmando a tese de que: “antes do advento da Lei nº 13.846/2019, não se pode exigir 
início de prova material para demonstração de união estável”. 

  

ACÓRDÃO 

  

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao pedido de 
uniformização, nos termos do voto do relator, determinando a baixa dos autos à 1ª 
Turma Recursal do Ceará, para aplicar ao caso a tese fixada no presente julgado: “antes 
do advento da Lei nº 13.846/2019, não se pode exigir indício de prova material para 
demonstração de união estável”. 

  

Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 

  

Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por maioria, dar provimento ao 
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator, determinando a 
baixa dos autos à 1ª Turma Recursal do Ceará, para aplicar ao caso a tese fixada no 
presente julgado: “Não se pode exigir início de prova material para demonstração de 
união estável quando a fase probatória se haja ultimado antes do advento da Lei nº 
13.846/2019”. Vencidos, Dr. Eduardo, Dra. Kylce, Dra. Paula Emília e Dr. Gilton. 



  
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 
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VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO 
NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO VERSANDO SOBRE QUESTÃO DE 
DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA 43. AGRAVO INTERNO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A parte autora ajuizou a presente demanda pedindo a não incidência de contribuição 
previdenciária de servidor público (PSS) sobre o valor do terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e demais verbas 
não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor, bem como a repetição 
do indébito. 
3. A sentença (anexo 11) julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de 
declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço 
constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de 
insalubridade; bem como condenar a União a restituir os valores recolhidos 
indevidamente nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, com juros e 



correção monetária pela Taxa SELIC desde o correspondente pagamento, afastada a 
cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros. 
4. O acórdão do anexo 15, prolatado pela eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de se mostrar 
necessária a prévia postulação administrativa, o que não houve no caso concreto. 
5. Em face desse acórdão a parte autora interpôs pedido de uniformização (anexo 17), 
o qual foi negado pela decisão contida no anexo 18, que negou seguimento ao recurso 
por versar sobre questão processual. 
6. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo (anexo 19) e 
remetido a esta eg. Turma Regional de Uniformização.  
7. Por meio de decisão monocrática acostada ao anexo 23, foi negado provimento ao 
agravo, sob o argumento de que, além de o incidente versar sobre questão de direito 
processual, ele ainda vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF em sede de 
repercussão geral. 
8. Contra essa decisão a parte autora interpôs agravo interno (anexo 24), o qual foi 
novamente não provido (anexo 25). 
9. É o relatório, em breve resumo. 
10. Negou-se seguimento ao agravo, porque a parte autora pretende, pela via 
incidental, revolver questão processual 
11. Analisando o caso, percebe-se que a eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
seguindo entendimento recente do STF e do STJ, reputou necessário o prévio 
requerimento administrativo para o deferimento de pedido de natureza tributária pela 
via judicial. 
12. Inexistindo o referido requerimento, como ocorreu, na presente demanda, há por 
parte da parte autora, ausência de interesse de agir. Trata-se de questão 
eminentemente processual, como bem frisado na decisão monocrática da douta 
Presidência dessa eg. TRU, em decisão que a seguir se transcreve: 
 

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão 
da Presidência da TR/RN que inadmitiu o Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência, sob o fundamento de que o recurso versa sobre 
matéria de natureza processual (Súmula nº 43, da TNU). 
 
O acórdão impugnado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por 
entender estar ausente o interesse em agir, uma vez verificada a falta de 
requerimento administrativo do pedido de declaração de não incidência da 
contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, 
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada 
com repetição do indébito tributário. 
 
A parte autora, ora recorrente, alega, em suma, que a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento 
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. 
 



Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300) e da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), alegando 
atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/01, autorizadores do 
pedido de uniformização. 
 
Decido. 
 
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, 
tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da 
respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, 
soluções jurídicas divergentes para casos similares. 
 
A tese que permeia o presente processo é a da não incidência/exclusão das 
verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 
 
No caso em comento, observa-se que o ponto central da discussão diz 
respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial. 
 
Vislumbro que sobre à matéria dos autos, o STF fixou entendimento exarado 
no RE 631240/ MG, ‘verbis’: 
 

‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A 
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de 
fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez 
que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada 
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com 



as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações 
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem 
que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 
em que exigível, será observado o seguinte: caso a ação tenha sido 
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso 
o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado 
o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações 
que não se enquadrem nos itens e (ii) ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o 
autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 
dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido 
em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas 
as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido 
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-
se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o 
feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) 
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em 
conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, 
para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá 
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá 
intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para 
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão 
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento 
a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será 
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse 
em agir’ (STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 27/8/2014) (repercussão geral) (Info 756). 

 
Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente 
pode propor a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se 
anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao INSS e este 
foi negado. 
 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido 
prévio requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir 
(uma das condições da ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter 
sido atendido pelo INSS na via administrativa, devendo o juiz extinguir o 
processo sem resolução do mérito. 
 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento 
administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 



5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se não houve pedido 
administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está 
caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: ‘Não há como 
caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio 
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício 
de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é 
preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido’. 
 
Como a referida decisão foi proferida sob a sistemática da repercussão geral, 
todos os processos devem adotar o entendimento da Corte. 
 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária 
a ‘ratio decidendi’ aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não 
serem diversas as premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior 
Tribunal de Justiça, no REsp 1.734.733/PE, alinhou o seu posicionamento ao 
do Supremo, em caso semelhante ao dos autos, conforme se depreende, 
verbis: 
 

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição 
de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de 
repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos 
últimos 5 (cinco) anos. 2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão 
está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não 
apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, 
e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter 
apresentado requerimento administrativo. 3. Constato que não se 
configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma 
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou 
a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não 
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve 
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e 
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, 
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e 
REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Não se pode conhecer da irresignação 
contra a afronta aos arts. 85 e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos 
dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. 
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por 
analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 



federal suscitada". 5. Quanto à alegação da ausência de interesse de 
agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a 
repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece 
prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o 
direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo 
limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 
- Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse 
processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 
necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito 
de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse 
processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente 
seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e 
jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos 
pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário 
resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual 
dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses 
casos, carece do elemento configurador de resistência pela 
Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. 
Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder 
Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também 
indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há 
interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. 7. Dois 
aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande 
potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O 
primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado 
brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do 
Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de 
exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos 
em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, 
exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver 
resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito 
administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações 
judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros 
poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social. 8. 
Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no 
âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio 
requerimento administrativo nos pedidos de compensação das 
contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 
886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 
888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 



julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 
30/6/2006, p. 166. 10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro 
Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro 
Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento 
administrativo. 11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado 
precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do 
prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para 
o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 12. Como as matérias tributária e 
previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social 
possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em 
verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício 
(prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, 
com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza 
previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do 
julgamento da exigência ou não do prévio requerimento 
administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser 
adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal 
concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial 
conhecido em parte e, nessa parte, provido (REsp 1734733/PE, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/06/2018, 
DJe 28/11/2018)’.  

 
Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra 
amparado no entendimento supra. 
 



Do acima exposto, deve incidir o disposto no artigo 14, inciso III, alínea ‘a’ 
do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado por 
extensão, que informa: 
 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 
 
(...) 
 
III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado: 
 
a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos 
recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 
Destarte, resta claro que o pedido de uniformização vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral. 
 
Ademais, observa-se que o objeto do incidente de uniformização versa sobre 
interesse de agir, questão de direito processual, sendo inadmissível o 
cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula 
nº 43, da TNU, segundo as quais ‘Não cabe incidente de uniformização que 
verse sobre matéria processual’. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado”. 

 
 
13. Como se sabe, não é cabível o incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual, como consolidado na Súmula nº 43, da TNU (“Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual”). 
14. Desta feita, a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso de 
agravo, deve ser mantida. 

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 



 
Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

158. 0503337-77.2020.4.05.8401 
Recorrente: Edinete Morais De Souza 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580  
 Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO 
NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO VERSANDO SOBRE QUESTÃO DE 
DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA 43. AGRAVO INTERNO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A parte autora ajuizou a presente demanda pedindo a não incidência de contribuição 
previdenciária de servidor público (PSS) sobre o valor do terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e demais verbas 



não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor, bem como a repetição 
do indébito. 
3. A sentença (anexo 11) julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de 
declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço 
constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de 
insalubridade; bem como condenar a União a restituir os valores recolhidos 
indevidamente nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, com juros e 
correção monetária pela Taxa SELIC desde o correspondente pagamento, afastada a 
cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros. 
4. O acórdão do anexo 16, prolatado pela eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de se mostrar 
necessária a prévia postulação administrativa, o que não houve no caso concreto. 
5. Em face desse acórdão a parte autora interpôs pedido de uniformização (anexo 18), 
o qual foi negado pela decisão contida no anexo 19, que considerou que o recurso 
versava apenas sobre questão processual. 
6. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo (anexo 20) e 
remetido a esta eg. Turma Regional de Uniformização.  
7. Por meio de decisão monocrática acostada ao anexo 24, foi negado provimento ao 
agravo, sob o argumento de que, além de o incidente versar sobre questão de direito 
processual, ele ainda vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF em sede de 
repercussão geral. 
8. Contra essa decisão a parte autora interpôs agravo interno (anexo 25), o qual foi 
novamente não provido (anexo 26). 
9. É o relatório, em breve resumo. 
10. Negou-se seguimento ao agravo, porque a parte autora pretende, pela via 
incidental, revolver questão processual 
11. Analisando o caso, percebe-se que a eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
seguindo entendimento recente do STF e do STJ, reputou necessário o prévio 
requerimento administrativo para concessão de benefício tributário pela via judicial. 
12. Inexistindo o referido requerimento, como ocorreu, na presente demanda, há por 
parte da parte autora, ausência de interesse de agir. Trata-se de questão 
eminentemente processual, como bem frisado na decisão monocrática da douta 
Presidência dessa eg. TRU, em decisão que a seguir se transcreve: 
 

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão 
da Presidência da TR/RN que inadmitiu o Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência, sob o fundamento de que o recurso versa sobre 
matéria de natureza processual (Súmula nº 43, da TNU). 
 
O acórdão impugnado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por 
entender estar ausente o interesse em agir, uma vez verificada a falta de 
requerimento administrativo do pedido de declaração de não incidência da 
contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, 
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada 
com repetição do indébito tributário. 
 



A parte autora, ora recorrente, alega, em suma, que a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento 
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. 
 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300) e da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), alegando 
atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/01, autorizadores do 
pedido de uniformização. 
 
Decido. 
 
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, 
tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da 
respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, 
soluções jurídicas divergentes para casos similares. 
 
A tese que permeia o presente processo é a da não incidência/exclusão das 
verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 
 
No caso em comento, observa-se que o ponto central da discussão diz 
respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial. 
 
Vislumbro que sobre à matéria dos autos, o STF fixou entendimento exarado 
no RE 631.240/ MG, ‘verbis’: 
 

‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A 
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de 



fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez 
que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada 
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com 
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações 
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem 
que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 
em que exigível, será observado o seguinte: caso a ação tenha sido 
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso 
o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado 
o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações 
que não se enquadrem nos itens e (ii) ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o 
autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 
dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido 
em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas 
as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido 
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-
se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o 
feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) 
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em 
conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, 
para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá 
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá 
intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para 
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão 
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento 
a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será 
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse 
em agir’ (STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 27/8/2014) (repercussão geral) (Info 756). 

 
Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente 
pode propor a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se 
anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao INSS e este 
foi negado. 
 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido 
prévio requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir 
(uma das condições da ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter 



sido atendido pelo INSS na via administrativa, devendo o juiz extinguir o 
processo sem resolução do mérito. 
 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento 
administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 
5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se não houve pedido 
administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está 
caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: ‘Não há como 
caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio 
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício 
de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é 
preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido’. 
 
Como a referida decisão foi proferida sob a sistemática da repercussão geral, 
todos os processos devem adotar o entendimento da Corte. 
 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária 
a ‘ratio decidendi’ aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não 
serem diversas as premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior 
Tribunal de Justiça, no REsp 1734733/PE, alinhou o seu posicionamento ao 
do Supremo, em caso semelhante ao dos autos, conforme se depreende, 
verbis: 
 

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição 
de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de 
repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos 
últimos 5 (cinco) anos. 2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão 
está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não 
apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, 
e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter 
apresentado requerimento administrativo. 3. Constato que não se 
configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma 
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou 
a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não 
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve 
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e 
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, 
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e 
REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Não se pode conhecer da irresignação 



contra a afronta aos arts. 85 e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos 
dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. 
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por 
analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada". 5. Quanto à alegação da ausência de interesse de 
agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a 
repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece 
prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o 
direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo 
limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 
- Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse 
processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 
necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito 
de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse 
processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente 
seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e 
jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos 
pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário 
resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual 
dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses 
casos, carece do elemento configurador de resistência pela 
Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. 
Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder 
Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também 
indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há 
interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. 7. Dois 
aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande 
potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O 
primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado 
brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do 
Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de 
exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos 
em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, 
exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver 
resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito 
administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações 
judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros 
poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social. 8. 
Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no 
âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio 
requerimento administrativo nos pedidos de compensação das 



contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 
886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 
888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 
julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 
30/6/2006, p. 166. 10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro 
Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro 
Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento 
administrativo. 11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado 
precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do 
prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para 
o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 12. Como as matérias tributária e 
previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social 
possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em 
verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício 
(prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, 
com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza 
previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do 
julgamento da exigência ou não do prévio requerimento 
administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser 
adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal 
concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial 
conhecido em parte e, nessa parte, provido (REsp 1.734.733/PE, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/06/2018, 
DJe 28/11/2018)’.  



 
Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra 
amparado no entendimento supra. 
 
Do acima exposto, deve incidir o disposto no artigo 14, inciso III, alínea “a” 
do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado por 
extensão, que informa: 
 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 
 
(...) 
 
III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado: 
 
a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos 
recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 

Destarte, resta claro que o pedido de uniformização vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral. 
 
Ademais, observa-se que o objeto do incidente de uniformização versa sobre 
interesse de agir, questão de direito processual, sendo inadmissível o 
cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula 
nº 43, da TNU, segundo as quais ‘Não cabe incidente de uniformização que 
verse sobre matéria processual’. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado”. 

 
13. Como se sabe, não é cabível o incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual, como consolidado na Súmula nº 43, da TNU (“Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual”). 
14. Desta feita, a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso de 
agravo, deve ser mantida. 

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  

 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 



Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

159. 0504836-27.2019.4.05.8403 
Recorrente: Rita Veras Wanderley Dos Santos 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
Recorrido (a): Fazenda Nacional e outro 
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO 
NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO VERSANDO SOBRE QUESTÃO DE 
DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA 43. AGRAVO INTERNO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  
2. A parte autora ajuizou a presente demanda pedindo a não incidência de contribuição 
previdenciária de servidor público (PSS) sobre o valor do terço constitucional de férias, 



serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e demais verbas 
não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor, bem como a repetição 
do indébito. 
3. A sentença (anexo 13) julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de 
declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço 
constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de 
insalubridade; bem como condenar a União a restituir os valores recolhidos 
indevidamente nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, com juros e 
correção monetária pela Taxa SELIC desde o correspondente pagamento, afastada a 
cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros. 
4. O acórdão do anexo 18, prolatado pela eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de se mostrar 
necessária a prévia postulação administrativa, o que não houve no caso concreto. 
5. Em face desse acórdão a parte autora interpôs pedido de uniformização (anexo 25), 
o qual foi negado pela decisão contida no anexo 26, que considerou que o recurso 
versava apenas sobre questão processual. 
6. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo (anexo 27) e 
remetido a esta eg. Turma Regional de Uniformização.  
7. Por meio de decisão monocrática acostada ao anexo 31, foi negado provimento ao 
agravo, sob o argumento de que, além de o incidente versar sobre questão de direito 
processual, ele ainda vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF em sede de 
repercussão geral. 
8. Contra essa decisão a parte autora interpôs agravo interno (anexo 32), o qual foi 
novamente não provido (anexo 33). 
9. É o relatório, em breve resumo. 
10. Negou-se seguimento ao agravo, porque a parte autora pretende, pela via 
incidental, revolver questão processual 
11. Analisando o caso, percebe-se que a eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
seguindo entendimento recente do STF e do STJ, reputou necessário o prévio 
requerimento administrativo para concessão de benefício tributário pela via judicial. 
12. Inexistindo o referido requerimento, como ocorreu, na presente demanda, há por 
parte da parte autora, ausência de interesse de agir. Trata-se de questão 
eminentemente processual, como bem frisado na decisão monocrática da douta 
Presidência dessa eg. TRU, em decisão que a seguir se transcreve: 
 

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão 
da Presidência da TR/RN que inadmitiu o Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência, sob o fundamento de que o recurso versa sobre 
matéria de natureza processual (Súmula nº 43, da TNU). 
 
O acórdão impugnado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por 
entender estar ausente o interesse em agir, uma vez verificada a falta de 
requerimento administrativo do pedido de declaração de não incidência da 
contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, 
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada 
com repetição do indébito tributário. 



 
A parte autora, ora recorrente, alega, em suma, que a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento 
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. 
 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300) e da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), alegando 
atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/01, autorizadores do 
pedido de uniformização. 
 
Decido. 
 
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, 
tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da 
respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, 
soluções jurídicas divergentes para casos similares. 
 
A tese que permeia o presente processo é a da não incidência/exclusão das 
verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 
 
No caso em comento, observa-se que o ponto central da discussão diz 
respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial. 
 
Vislumbro que sobre à matéria dos autos, o STF fixou entendimento exarado 
no RE 631.240/ MG, ‘verbis’: 
 

‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A 
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 



diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de 
fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez 
que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada 
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com 
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações 
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem 
que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 
em que exigível, será observado o seguinte: caso a ação tenha sido 
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso 
o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado 
o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações 
que não se enquadrem nos itens e (ii) ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o 
autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 
dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido 
em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas 
as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido 
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-
se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o 
feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) 
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em 
conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, 
para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá 
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá 
intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para 
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão 
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento 
a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será 
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse 
em agir’ (STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 27/8/2014) (repercussão geral) (Info 756). 

 
Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente 
pode propor a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se 
anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao INSS e este 
foi negado. 
 
Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido 
prévio requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir 



(uma das condições da ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter 
sido atendido pelo INSS na via administrativa, devendo o juiz extinguir o 
processo sem resolução do mérito. 
 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento 
administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 
5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se não houve pedido 
administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está 
caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: ‘Não há como 
caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio 
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício 
de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é 
preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido’. 
 
Como a referida decisão foi proferida sob a sistemática da repercussão geral, 
todos os processos devem adotar o entendimento da Corte. 
 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária 
a ‘ratio decidendi’ aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não 
serem diversas as premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior 
Tribunal de Justiça, no REsp 1.734.733/PE, alinhou o seu posicionamento ao 
do Supremo, em caso semelhante ao dos autos, conforme se depreende, 
verbis: 
 

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição 
de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de 
repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos 
últimos 5 (cinco) anos. 2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão 
está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não 
apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, 
e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter 
apresentado requerimento administrativo. 3. Constato que não se 
configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma 
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou 
a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não 
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve 
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e 
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, 
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e 
REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino 



Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Não se pode conhecer da irresignação 
contra a afronta aos arts. 85 e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos 
dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. 
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por 
analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada". 5. Quanto à alegação da ausência de interesse de 
agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a 
repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece 
prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o 
direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo 
limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 
- Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse 
processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 
necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito 
de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse 
processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente 
seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e 
jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos 
pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário 
resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual 
dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses 
casos, carece do elemento configurador de resistência pela 
Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. 
Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder 
Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também 
indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há 
interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. 7. Dois 
aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande 
potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O 
primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado 
brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do 
Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de 
exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos 
em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, 
exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver 
resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito 
administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações 
judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros 
poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social. 8. 
Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio. 9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no 
âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio 



requerimento administrativo nos pedidos de compensação das 
contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 
886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 
888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 
julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 
30/6/2006, p. 166. 10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro 
Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro 
Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento 
administrativo. 11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado 
precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do 
prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para 
o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 12. Como as matérias tributária e 
previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social 
possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em 
verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício 
(prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, 
com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza 
previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do 
julgamento da exigência ou não do prévio requerimento 
administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser 
adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal 
concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial 
conhecido em parte e, nessa parte, provido (REsp 1734733/PE, Rel. 



Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/06/2018, DJe 28/11/2018)’.  

 
Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra 
amparado no entendimento supra. 
 
Do acima exposto, deve incidir o disposto no artigo 14, inciso III, alínea ‘a’ 
do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado por 
extensão, que informa: 
 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 
 
(...) 
 
III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado: 
 
a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos 
recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 
Destarte, resta claro que o pedido de uniformização vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral. 
 
Ademais, observa-se que o objeto do incidente de uniformização versa sobre 
interesse de agir, questão de direito processual, sendo inadmissível o 
cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula 
nº 43, da TNU, segundo as quais ‘Não cabe incidente de uniformização que 
verse sobre matéria processual’. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado”. 

 
13. Como se sabe, não é cabível o incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual, como consolidado na Súmula nº 43, da TNU (“Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual”). 
14. Desta feita, a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso de 
agravo, deve ser mantida. 

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  

 



Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

160. 0510096-91.2019.4.05.8401 
Recorrente: Roseneide Carlos De Oliveira Ferreira 
Advogado: Liécio de Morais Nogueira  - OAB/RN012580 e outro 
 Recorrido (a): Fazenda Nacional  
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional  
Origem:   Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 
VOTO-EMENTA 

 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO 
NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO VERSANDO SOBRE QUESTÃO DE 
DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. TNU. SÚMULA 43. AGRAVO INTERNO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a 
incidente de uniformização de jurisprudência regional.  



2. A parte autora ajuizou a presente demanda pedindo a não incidência de contribuição 
previdenciária de servidor público (PSS) sobre o valor do terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e demais verbas 
não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor, bem como a repetição 
do indébito. 
3. A sentença (anexo 9) julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de declarar 
a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional 
de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade; bem 
como condenar a União a restituir os valores recolhidos indevidamente nos cinco anos 
que antecederam o ajuizamento da ação, com juros e correção monetária pela Taxa 
SELIC desde o correspondente pagamento, afastada a cumulação com qualquer outro 
índice de correção monetária ou de juros. 
4. O acórdão do anexo 16, prolatado pela eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de se mostrar 
necessária a prévia postulação administrativa, o que não houve no caso concreto. 
5. Em face desse acórdão a parte autora interpôs pedido de uniformização (anexo 22), 
o qual foi negado pela decisão contida no anexo 23, que considerou que o recurso 
versava apenas sobre questão processual. 
6. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo (anexo 24) e 
remetido a esta eg. Turma Regional de Uniformização.  
7. Por meio de decisão monocrática acostada ao anexo 28, foi negado provimento ao 
agravo, sob o argumento de que, além de o incidente versar sobre questão de direito 
processual, ele ainda vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF em sede de 
repercussão geral. 
8. Contra essa decisão a parte autora interpôs agravo interno (anexo 29), o qual foi 
novamente não provido (anexo 30). 
9. É o relatório, em breve resumo. 
10. Negou-se seguimento ao agravo, porque a parte autora pretende, pela via 
incidental, revolver questão processual 
11. Analisando o caso, percebe-se que a eg. Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
seguindo entendimento recente do STF e do STJ, reputou necessário o prévio 
requerimento administrativo para concessão de benefício tributário pela via judicial. 
12. Inexistindo o referido requerimento, como ocorreu, na presente demanda, há por 
parte da parte autora, ausência de interesse de agir. Trata-se de questão 
eminentemente processual, como bem frisado na decisão monocrática da douta 
Presidência dessa eg. TRU, em decisão que a seguir se transcreve: 
 

“Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão 
da Presidência da TR/RN que inadmitiu o Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência, sob o fundamento de que o recurso versa sobre 
matéria de natureza processual (Súmula nº 43, da TNU). 
 
O acórdão impugnado extinguiu o processo sem resolução do mérito, por 
entender estar ausente o interesse em agir, uma vez verificada a falta de 
requerimento administrativo do pedido de declaração de não incidência da 
contribuição previdenciária (INSS) sobre o terço constitucional de férias, 
serviços extraordinários e adicional noturno usufruídas pela parte autoral, 



em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada 
com repetição do indébito tributário. 
 
A parte autora, ora recorrente, alega, em suma, que a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento 
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 
segurado. 
 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (0518447-
36.2017.4.05.8300) e da 3ª TR/PE (0522259-52.2018.4.05.8300), alegando 
atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/01, autorizadores do 
pedido de uniformização. 
 
Decido. 
 
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, 
tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da 
respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, 
soluções jurídicas divergentes para casos similares. 
 
A tese que permeia o presente processo é a da não incidência/exclusão das 
verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 
 
No caso em comento, observa-se que o ponto central da discussão diz 
respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 
concessão de benefício tributário na via judicial. 
 
Vislumbro que sobre à matéria dos autos, o STF fixou entendimento exarado 
no RE 631.240/ MG, ‘verbis’: 
 

‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A 
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a 
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão 
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 



concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de 
fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez 
que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento 
ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada 
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal 
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com 
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações 
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem 
que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 
em que exigível, será observado o seguinte: caso a ação tenha sido 
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso 
o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado 
o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações 
que não se enquadrem nos itens e (ii) ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o 
autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 
dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido 
em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas 
as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido 
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-
se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o 
feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) 
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em 
conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, 
para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá 
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá 
intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para 
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão 
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento 
a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será 
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse 
em agir’ (STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 27/8/2014) (repercussão geral) (Info 756). 

 
Portanto, o STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente 
pode propor a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário se 
anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao INSS e este 
foi negado. 
 



Tal fato se dá porque se o interessado propõe a ação sem que tenha havido 
prévio requerimento administrativo, não há, em regra, interesse de agir 
(uma das condições da ação) já que havia a possibilidade de seu pedido ter 
sido atendido pelo INSS na via administrativa, devendo o juiz extinguir o 
processo sem resolução do mérito. 
 
Diante disso, a exigência de que seja feito prévio requerimento 
administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 
5º, XXXV, da CF/88 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ora, se não houve pedido 
administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está 
caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito. 
 
Em seu voto, o Min. Relator Luís Roberto Barroso afirmou: ‘Não há como 
caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio 
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício 
de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é 
preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido’. 
 
Como a referida decisão foi proferida sob a sistemática da repercussão geral, 
todos os processos devem adotar o entendimento da Corte. 
 
Destaca-se que conquanto o julgamento refira-se a questão previdenciária 
a ‘ratio decidendi’ aplica-se a qualquer ramo do Direito Público, por não 
serem diversas as premissas em derredor de tal ponto. Inclusive, o Superior 
Tribunal de Justiça, no REsp 1.734.733/PE, alinhou o seu posicionamento ao 
do Supremo, em caso semelhante ao dos autos, conforme se depreende, 
verbis: 
 

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição 
de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de 
repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos 
últimos 5 (cinco) anos. 2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão 
está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não 
apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, 
e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter 
apresentado requerimento administrativo. 3. Constato que não se 
configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma 
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou 
a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não 
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve 
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e 
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, 



Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e 
REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Não se pode conhecer da irresignação 
contra a afronta aos arts. 85 e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos 
dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. 
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por 
analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada". 5. Quanto à alegação da ausência de interesse de 
agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a 
repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece 
prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o 
direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo 
limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 
- Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse 
processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 
necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito 
de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse 
processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente 
seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e 
jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos 
pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário 
resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual 
dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses 
casos, carece do elemento configurador de resistência pela 
Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. 
Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder 
Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também 
indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há 
interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. 7. Dois 
aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande 
potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O 
primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado 
brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do 
Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de 
exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos 
em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, 
exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver 
resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito 
administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações 
judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros 
poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social. 8. 
Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código 
de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma 
série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as 
partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 



objeto do litígio. 9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no 
âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio 
requerimento administrativo nos pedidos de compensação das 
contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 
886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 
888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 
julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 
30/6/2006, p. 166. 10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro 
Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro 
Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento 
administrativo. 11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado 
precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do 
prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para 
o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, 
da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; 
c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o 
exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio 
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
posicionamento da Administração for notória e reiteradamente 
contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de 
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a 
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 
diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, 
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao 
menos tácito, da pretensão. 12. Como as matérias tributária e 
previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social 
possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em 
verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício 
(prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, 
com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza 
previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do 
julgamento da exigência ou não do prévio requerimento 
administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser 
adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal 
concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial 



conhecido em parte e, nessa parte, provido (REsp 1734733/PE, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/06/2018, 
DJe 28/11/2018)’.  

 
Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra 
amparado no entendimento supra. 
 
Do acima exposto, deve incidir o disposto no artigo 14, inciso III, alínea “a” 
do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado por 
extensão, que informa: 
 

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão 
conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de 
admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 
 
(...) 
 
III – negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento consolidado: 
 
a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos 
recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 
Destarte, resta claro que o pedido de uniformização vai de encontro ao 
entendimento do STF firmado na sistemática da repercussão geral. 
 
Ademais, observa-se que o objeto do incidente de uniformização versa sobre 
interesse de agir, questão de direito processual, sendo inadmissível o 
cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula 
nº 43, da TNU, segundo as quais ‘Não cabe incidente de uniformização que 
verse sobre matéria processual’. 
 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado”. 

 
13. Como se sabe, não é cabível o incidente de uniformização que verse sobre matéria 
processual, como consolidado na Súmula nº 43, da TNU (“Não cabe incidente de 
uniformização que verse sobre matéria processual”). 
14. Desta feita, a decisão da douta Presidência, que negou provimento ao recurso de 
agravo, deve ser mantida. 

  
ACÓRDÃO 

 
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos 
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.  



 
Recife (PE), 28 de setembro de 2020. 
 
Guilherme Masaiti Hirata Yendo  
Juiz Federal Relator 
 
 

Certidão de Julgamento da 32ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 32ª Sessão da 
TRU, realizada, em 28 de setembro de 2020, decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da 
TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE (em 
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves – Presidente da 
TR/RN (em substituição ao titular), Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
– Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho 
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz 
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal José Eduardo de Melo 
Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – 
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.  

Secretaria da TRU 

 

 
 


