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VOTO - EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
FUNDAMENTOS FÁTICOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTES DAQUELES DO
PARADIGMA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 35. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA

1.
Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão da d. Presidência desta
Turma Regional de Uniformização que negou provimento a Agravo interposto por
particular, em face de decisão da Presidência de Turma Recursal de origem, que
inadmitiu 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, mantendo a sentença, negou provimento a recurso ordinário visando
à concessão de pensão por morte em razão do parecer inconclusivo da perícia médicojudicial quanto à ocorrência de incapacidade laboral do de cujus, seja no momento da
DCB de auxílio-doença por ele recebido, seja quando do fim do período de graça.
2.
O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente perante a
Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos:
“DECISÃO

Trata-se de Incidentes de Uniformização de Jurisprudência Regional e Nacional
interpostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Turma

Recursal que manteve sentença que julgou improcedente o pleito de concessão
de pensão por morte, sob o fundamento de perda da qualidade de segurado.
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.
No incidente regional, a parte recorrente alega que o acórdão desta Turma
Recursal contrariou o entendimento firmado pela Turma Recursal de Sergipe
nos autos dos processos nº. 0506226-03.2017.4.05.8500 e 050371850.2018.4.05.8500. No incidente nacional, aduz que o decisum recorrido
interpretou a incapacidade de forma restritiva e, com isso, divergiu do
entendimento firmado no enunciado da Súmula nº 78 da TNU. Cita ainda como
paradigma o PEDILEF nº. 0520803-66.2010.4.05.8100 da TNU.
Não obstante, não visualizo divergência dos acórdãos paradigmas com o
recorrido, necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização.
Os acórdãos da Turma Recursal de Sergipe versam sobre concessão de benefíco
previdenciário por incapacidade, tendo sido fixado o entendimento de que
‘comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao
julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de
forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada
estigmatização social da doença’.
O acórdão da TNU proferido nos autos do processo nº. 052080366.2010.4.05.8100 trata sobre concessão de benefício assistencial a portador
de HIV, tendo reafirmado a tese de que ‘circunstâncias de natureza
socioeconômica, profissional e cultural especificamente suscitadas pelo
requerente devem ser levadas em conta para aferir se existe, na prática, real
possibilidade de inserção no mercado de trabalho’.

Por sua vez, a Súmula 78/TNU dispõe que ‘Comprovado que o requerente de
benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições
pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade
em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença’.
Ocorre que o acórdão desta Turma Recursal versa sobre pedido de concessão
de pensão por morte, no qual não restou comprovado, ante a inexistência de
elementos técnicos, que o de cujus encontrava-se incapacitado para trabalhar
na data de cessão do auxílio-doença ou na época em que perdeu a qualidade
de segurado do INSS.
Assim, percebe-se que os argumentos elencados pela parte recorrente em seus
incidentes 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 ou pela TNU.
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.’
Ante o exposto, com fulcro no art. 14, V, c, do novo Regimento Interno da TNU,
INADMITO os incidentes de uniformização de jurisprudência formulados. Após
o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem.
Intimem-se.
Recife/PE, data da movimentação.
Juiz Presidente da Segunda Turma Recursal/PE”.

3.
A d. Presidência desta TRU negou provimento a Agravo interposto contra a
inadmissão do Incidente, nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão da
Presidência da 2ª TR/PE que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional
de Jurisprudência, sob os fundamentos de ausência de similitude fática e
jurídica entre o acórdão vergastado e os paradigmas (Questão de Ordem nº 22,
da TNU).

A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do pedido de concessão
de pensão por morte, porque a perícia médica judicial concluiu pela ausência de
elementos técnicos que permitiam afirmar que o de cujus encontrava-se
incapacitado para trabalhar na data de cessação do auxílio-doença do INSS
(DCB: 12/04/12) ou na época em que perdeu a qualidade de segurado do INSS
(15/09/13).
A parte autora, ora agravante, sustenta que o acórdão da 2ª TR/PE fez
interpretação restritiva e equivocada acerca do conceito de incapacidade,
entendendo que seria suficiente a perícia médica post mortem para analisar a
incapacidade de segurado portador de HIV, enquanto que a Súmula nº 78 da
TNU pacificou o entendimento de que a incapacidade deve ser analisada em
sentido amplo para o portador do vírus HIV, em face da elevada estigmatização
social da doença, exigindo a verificação das condições pessoais, sociais,
econômicas e culturais.
Em defesa dessa tese, colaciona paradigmas da TR/SE (050622603.2017.4.05.8500 e 0503718-50.2018.4.05.8500), 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.
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.

No caso vertente, o ponto controvertido da lide versa sobre a qualidade de
segurado do instituidor da pensão à época do falecimento.
De início, cumpre ressaltar que os acórdãos recorrido e paradigma não
guardam similitude fática e jurídica entre si.

Isso porque o acórdão vergastado da 2ª TR/PE versa sobre pedido de concessão
de pensão por morte, no qual não restou comprovado, ante a inexistência de
elementos técnicos, que o de cujus encontrava-se incapacitado para trabalhar
na data de cessão do auxílio-doença ou na época em que perdeu a qualidade
de segurado do INSS.
Por outro lado, nos paradigmas invocados da TR/SE, versam sobre concessão
de benefício previdenciário por incapacidade, tendo sido fixado o
entendimento de que “comprovado que o requerente de benefício é portador
do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais,
econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo,
em face da elevada estigmatização social da doença”.
Assim, percebe-se que os argumentos elencados pela parte recorrente em seus
incidentes 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.
Dessa forma, incide 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, conforme se verifica nos autos, tanto a decisão colegiada recorrida
quanto o acórdão paradigma tiveram como fundamento os elementos
probatórios dos autos respectivos.
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.
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.
Dessa forma, deve ser aplicada 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.
Distribuam-se os autos

Expedientes necessários.
Recife/PE, (data supra).
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região”

4.
Interposto Agravo Regimental ante a decisão que negou provimento ao Agravo,
passa-se, nos termos do inciso III do art. 4º da Resolução nº 347/2015/CJF (“Dispõe
sobre a compatibilização dos regimentos interno das turmas recursais e das turmas
regionais de uniformização dos juizados”), à análise revisional do ato agravado.
5.
A Lei nº 10.259/2001 prevê o incidente de uniformização quando “houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas
Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput). Caberá à TRU o exame de pedido de
uniformização que envolva “divergência entre Turmas da mesma Região” (art. 14, § 1º).
6.
Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma observa-se não
estar caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em
análise nos autos, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados recorridos
e paradigma.
7.
Explico:
8.
No acórdão recorrido, a 2ª Turma Recursal de Pernambuco, mantendo a
sentença, rejeitou o pedido de concessão de benefício de pensão por morte, ante o
parecer inconclusivo da perícia judicial quanto à ocorrência de incapacidade laboral do
de cujus, seja no momento da DCB de auxílio-doença por ele recebido, seja quando do
fim do período de graça: “A questão controvertida gira em torno da conclusão do perito
médico judicial, que concluiu que não se poderia dizer que o falecido estava
incapacitado à época em que teve o seu benefício por incapacidade cessado. Sobre a
questão, a sentença destacou que ‘em perícia médica realizada (anexo 67), foi
consignado pelo expert, in verbis: Da análise retrospectiva do caso, a perícia médica
judicial conclui que não existem elementos técnicos que permitam afirmar que o de cujus
encontrava - se incapacitado para trabalhar na data de cessação do auxílio- doença do
INSS (DCB: 12/04/12) ou na época em que perdeu a qualidade de segurado do INSS
(15/09/13).’”
9.
Nos casos paradigmas, provenientes da 1ª TR/SE (Processo nº 050622603.2017.4.05.8500 e Processo nº 0503718-50.2018.4.05.8500), se entendeu que para
fins de julgamento de pedido de concessão de auxílio-doença se fazia necessária “perícia
das condições de vida da recorrente (perícia social)”, em consideração à Súmula 78 da
TNU.
10.
Portanto, no acórdão recorrido o elemento essencial do indeferimento centrouse no caráter inconclusivo da perícia médica quanto à ocorrência (ou não) da
incapacidade, analisada sob os aspectos técnicos/clínicos; ao passo que, nos
paradigmas, o elemento essencial das razões de decidir é que, mesmo diante de um
laudo médico-judicial conclusivo quanto à inexistência de incapacidade, se fazia
necessária a sua complementação com a realização de “perícia social”.

11.
Assim, se conclui que não há a similitude fática a permitir o conhecimento do
presente incidente de uniformização, uma vez que não se partiu do mesmo fato 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 se
comparar os julgamentos, para efeito de interposição do presente incidente de
uniformização
12.
Acresça-se que, a exigibilidade da “perícia social” nos casos paradigmas vinculouse ao acometimento pela parte-autora naqueles casos do vírus HIV, não havendo
informação no acórdão recorrido de que o pretenso segurado também padecia de tal
mal, de modo que, para além de não haver similitude fática, tal elemento deveria ter
sido prequestionado.
13.
Caberia o esclarecimento da questão mediante a utilização dos meios
processuais próprios (Embargos de Declaração), motivo pelo qual há a impossibilidade
de análise do incidente de uniformização também em face da ausência de efetiva
apreciação no julgado recorrido do direito material (aplicação a Súmula 78 da TNU):
conforme a Questão de Ordem n. 35/TNU.
14.
Observe-se, ainda, que a ausência de similitude fática permite mesmo o não
conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática do relator (Questão
de Ordem nº 22/TNU).
15.
Nestes termos, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, mantendo-se
a decisão agravada.
ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao agravo regimental, nos
termos do voto-ementa do relator.
João Pessoa/PB, 15 de março de 2021.
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

02. 0500964-70.2020.4.05.8305
Recorrente: Renata Alves Cavalcanti
Adv/Proc: Vilaní Gomes de Melo (PE039526 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
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VOTO - EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES POST MORTEM:
RECOLHIMENTO OU COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO
INCIDENTE.

1.
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional pelo qual se pretende a reforma
de acórdão oriundo da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária de Pernambuco que, mantendo a sentença, negou provimento a recurso
ordinário da parte autora visando à concessão de pensão por morte mediante a
complementação, por dependente habilitado ao benefício, das contribuições
previdenciárias vertidas em vida pelo de cujus, para fins de manutenção da qualidade
da qualidade de segurado do pretenso instituidor.
2.
O Incidente Regional de Uniformização foi admitido inicialmente perante a
Presidência da Turma Recursal, nos seguintes termos:
“Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nacional
interposto pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Turma

Recursal que entendeu que o recolhimento da contribuição, ou sua
complementação, deve ser realizada antes do falecimento, uma vez que inviável
a contribuição post mortem.
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.
A parte recorrente alega, em síntese, que a 1ª Turma Recursal de Pernambuco
(0502207-05.2018.4.05.8310) entende admissível a complementação das
contribuições pelos dependentes, sendo aceita para fins de regularização da
situação e gozo da pensão por morte.
Assim, demonstrada a divergência entre esta Turma Recursal e o julgado de
outra turma da mesma região, ADMITO o Incidente REGIONAL de
Uniformização de Jurisprudência formulado.
Remetam-se os autos à TRU.
Intimem-se.
Recife(PE),data da movimentação.
Juíza Federal Presidente da Segunda Turma Recursal.”.

3.
Igualmente, a d. Presidência desta TRU admitiu o Incidente, nos seguintes
termos:
“Vistos, etc.
Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência, interposto pelo
INSS, em face de acórdão da 2ª TR/PE, admitido na origem.

O acórdão impugnado manteve a sentença de improcedência do pedido de
pensão por morte, ante a ausência de comprovação do requisito “qualidade do
segurado do de cujus” do instituidor na data do óbito, visto que as últimas
contribuições foram desconsideradas por haverem sido recolhidas a menor.
A parte autora, ora recorrente, alega ser admissível a complementação das
contribuições pelos dependentes, sendo aceita para fins de regularização da
situação e gozo da pensão por morte.
Em defesa dessa tese, colaciona paradigma da 1ª TR/PE (050220705.2018.4.05.8310) 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 caso, o deslinde da questão cinge-se em saber quanto à validade ou não de
complementação de contribuições post mortem, uma vez que a 1ª Turma
Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco entende serem possíveis essas
complementações, ao passo que a 2ª Turma Recursal, determina que não é
possível este tipo de complementação.
Realizando-se o cotejo analítico, percebe-se que a postulante logrou êxito ao
demonstrar o dissídio jurisprudencial.
No caso dos autos, em síntese, o acórdão da 2ª Turma Recursal entende que o
contribuinte individual tem a obrigação de complementar, diretamente, a
contribuição até o valor mínimo mensal do salário de contribuição, porquanto
não houve a comprovação das necessárias complementações pelo autor, em
conformidade com o exposto no art. 21, da Lei nº 8.212/91, para que tais
contribuições pudessem ser computadas.
No paradigma invocado, a 1ª TR/PE entendeu que não se vislumbra qualquer
manobra para manutenção da qualidade de segurado a qualquer custo. Assim,
é admissível a complementação das contribuições pelos dependentes, sendo
aceita para fins de regularização da situação e gozo da pensão por morte, sob
o argumento de que o que não se admite é o pagamento pós morte de
contribuições não feitas em vida pelo contribuinte individual, e não o mero

complemento das contribuições efetuadas no tempo próprio (pagamento a
menor).
Portanto, verifica-se que a 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.
Ante o exposto, dou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência.
Distribuam-se os autos
Expedientes necessários.
Recife/PE, (data supra).
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região”

4.
Assim, admitido o Incidente Regional de Uniformização, passa-se à análise do
dissídio de jurisprudência.
5.
Esquematicamente, tem-se:
julgado dos autos

julgado paradigma

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. ART. 201,
INCISO V, DA CF/88. LEI Nº 8.213/91.
QUALIDADE
DE
SEGURADO.
COMPLEMENTAÇÃO POST MORTEM.
REQUISITOS
NÃO
CUMPRIDOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

Ementa.

VOTO

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃOPORMORTE.
RECOLHIMENTO
ABAIXODOVALORMÍNIMO.
BOA-FÉ
CARACTERIZADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PELOS DEPENDENTES.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
INOMINADO
DO
INSS
IMPROVIDO.

Cuida-se de recurso interposto pelo INSS
Trata-se de recurso inominado
em face de sentença que julgou procedente
interposto pela parte autora contra
o pedido de concessão de pensão por
sentença que, em sede de ação

especial cível, julgou improcedente o
pedido da parte autora, recorrente, de
concessão de benefício previdenciário
de pensão por morte.

Na sentença, o magistrado de
primeiro
grau
entendeu
não
comprovado o requisito qualidade de
segurado do instituidor na data do
óbito, visto que as últimas
contribuições foram desconsideradas
por haverem sido recolhidas a menor.

A autora, por outro lado, requer lhe
seja ofertada a possibilidade de
complementar as contribuições a
menor.

A pensão por morte, conforme dicção
das Normas que regem a matéria, será
devida ao conjunto dos dependentes
do
segurado
que
falecer,
considerando-se como dependentes:
o cônjuge, a(o) companheira(o), o
filho/irmão não emancipado (de
qualquer condição, menor de 21 anos
ou inválido) e os pais do de cujus (art.
201, inciso V, da CF/88; art.16, incisos I
usque III c/c art.74, caput, ambos da
Lei nº 8.213/91).

Nesse diapasão, tem-se que, no caso
em exame, de fato não foram
cumpridos os requisitos para a
concessão do benefício de que tratam
os autos, o que afasta a possibilidade

morte. Alega a autarquia recorrente que
houve perda da qualidade de segurado do
pretenso
instituidor
do
benefício
perseguido, sob o fundamento de que as
contribuições recolhidas a menor não
podem ser consideradas, sendo incabível a
complementação do valora pós o óbito do
segurado. O objeto do presente recurso
gira, tão somente, em torno da
comprovação da qualidade de segurado do
instituidor da pensão. No caso em tela, a
pensão por morte pretendida
pelos
recorridos
foi
indeferida
administrativamente ao argumento de
que “a cessação da última contribuição
se deu em 01/2016, tendo sido mantida a
qualidade de segurado até 15/03/2017, ou
seja, 12 meses após a cessação da última
contribuição”. Assim, considerando que o
óbito se deu em 02/01/2018 (anexo 03),
entendeu a autarquia que o falecido não
mais detinha a qualidade de segurado
naquela data. Todavia, observo do CNIS
que
o
falecido
recolheu
como
contribuinte individual de 01/07/2016
a31/07/2016
e
de
01/12/2016
a31/01/2017 (anexo 13). Apesar desses
recolhimentos terem sido realizados
abaixo do valor mínimo, como se percebe
do indicador (PREC-MENOR-MIN), há de se
considerar que houve boa-fé do falecido,
que realizou os recolhimentos em comento
de maneira tempestiva e habitual, não se
vislumbrando qualquer manobra para a
manutenção da sua qualidade de segurada a
qualquer custo, a exemplo
das
que
costumeiramente
nos
deparamos,
quando os contribuintes, de uma só vez,
realizam o pagamento de recolhimentos de
várias competências, ou, até mesmo,
quando os seus herdeiros providenciam

de se deferir o pedido deduzido à
exordial, tal como se decidiu no bojo
da douta sentença monocrática. Insta
observar que, como bem asseverou o
douto Magistrado singular:

Em contestação (anexo 15), o INSS
alega que “o óbito ocorreu quando o
de cujus não era segurado do RGPS. As
contribuições que o mesmo verteu (já
inválido) como contribuinte individual
não podem ser aproveitadas porque
foram recolhidas em valor inferior ao
mínio legal”. Sustenta, ainda, que “o
falecido
cadastrou-se
como
contribuinte individual (após o estado
de invalidez). O contribuinte individual
é responsável, na forma do art. 30, II,
da Lei 8212/91, a recolher suas
próprias contribuições, sem as quais
não vê mantida sua qualidade de
segurado”.

Da análise do CNIS, observa-se que o
instituidor possuía apenas três
contribuições – setembro de 2015,
dezembro de 2015 e novembro de
2016 – vertidas na qualidade de
contribuinte individual e com os
indicadores de pendência “IREMINDPEN” (anexo 20, pg. 2), com
contribuições abaixo do mínimo legal
nos valores conforme extrato juntado
aos autos (anexo 20, pgs. 3/4).

Impende destacar que, ainda que se
tratasse de contrato de prestação de

os recolhimentos após a morte do
segurado.
Assim,
é
admissível a
complementação do montante atrasado
pelos
dependentes,
consoante
comprovante de pagamento (anexo 23),
como bem entendeu o órgão julgador
monocrático, sendo aceita para fins de
regularização da situação e gozo da pensão
por morte. Por fim, observo que não incide
no caso dos autos o enunciado da súmula 52
da TNU, pois o que não se admite é o
pagamento pós morte de contribuições não
feitas em vida pelo contribuinte individual,
e não o mero complemento das
contribuições efetuadas no tempo próprio
(pagamento a menor), como no caso dos
autos, não merecendo prosperar os
argumentos da autarquia recorrente.
Recurso do INSS improvido. Sentença
mantida. Condeno o INSS em Honorários
advocatícios fixados em 10% (dez
porcento)do valor da condenação, com
observância do teor na Súmula 111 do STJ.
Custas ex lege.

ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais de Pernambuco, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DOINSS, nos termos da ementa
supra. Recife, data do julgamento. José
Baptista de Almeida Filho Neto Juiz
Federal –1ª Relatoria da Turma Recursal
(TRF5,PE0502207-05.2018.4.05.8310,
PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Relator JOSÉ
BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO)

serviços, o contribuinte individual teria
a obrigação de complementar,
diretamente, a contribuição até o valor
mínimo mensal do salário-decontribuição, consoante disposto em
art. 5º da Lei nº 10.666/2003.

In casu, não houve a comprovação das
necessárias complementações pelo
autor, em conformidade com o
exposto no art. 21, da Lei nº 8.212/91,
para que tais contribuições pudessem
ser computadas. Tampouco consta na
CTPS do falecido registro de vínculos
empregatícios (anexo 7).

Como
se
vê,
não
havendo
contribuições válidas para serem
consideradas, é de se concluir que, ao
tempo do óbito, o instituidor não
possuía a qualidade de segurado.
Ausente tal requisito, desnecessária a
análise da qualidade de dependente da
parte autora.

No mesmo sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR
MORTE.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO OU
COMPLEMENTAÇÃO POST MORTEM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão do benefício de pensão
por morte depende da ocorrência do
evento morte, da demonstração da
qualidade de segurado do de cujus e

da condição de dependente de quem
objetiva
a
pensão.
2. A filiação do contribuinte individual
à Previdência Social se dá com o
exercício de atividade remunerada.
Não obstante, como ao contribuinte
individual compete o ônus de provar
que efetivamente contribuiu (art. 30, II
da Lei 8.212/91), o recolhimento de
contribuições constitui condição
necessária para assegurar a proteção
previdenciária para si e para seus
dependentes.
3. O recolhimento da contribuição, ou
sua complementação, deve ser
realizada antes do falecimento, uma
vez que inviável a contribuição post
mortem, consoante entendimento do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
4. Em qualquer das hipóteses em que
a responsabilidade pelo recolhimento
das contribuições é do próprio
contribuinte, é necessário, além do
efetivo
recolhimento
(pelo
contribuinte, e não por seu
dependente, após o óbito, consoante
entende o e. STJ), que a base de cálculo
da contribuição atenda ao mínimo
legal, ou seja, o valor do salário
mínimo na respectiva competência.
Sem isto, as condições para o
reingresso no RGPS não se
perfectibilizam, pois ausente um de
seus pressupostos, qual seja a
existência de contribuição válida.
(TRF4,
REOAC
001778426.2014.404.9999, Sexta Turma,
Relator Paulo Paim da Silva, D.E.
28/11/2014)

Não há, pois, o que se modificar na
sentença recorrida.

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
encontra-se
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.

Destarte, em vista de tudo o que foi
exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO interposto
pela parte autora-recorrente, mantida
a sentença em todos os seus termos.

A sucumbência fica a cargo do
recorrente vencido e restringe-se a
honorários, arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor corrigido da
causa (art. 55, caput da Lei nº
9.099/95, aplicável ao JEF por força do

art. 1º, da Lei nº 10.259/01), cuja
exigibilidade, todavia, ficará suspensa
por se tratar de beneficiário da
gratuidade judiciária (art. 98 e §§ 2º e
3º, do CPC).

É como voto.

ACÓRDÃO
Vistos, etc.
Decide a 2ª Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais de
Pernambuco, à unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
INOMINADO, nos termos do voto
supra.
Recife, data do julgamento.
KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE
MENDONÇA
JUÍZA FEDERAL RELATORA

TESE

ANTÍTESE

Não é cabível aos dependentes de
segurado a complementação post
mortem
das
contribuições
previdenciárias vertidas em vida pelo
contribuinte individual, visando à
manutenção da qualidade de segurado
do de cujus

É cabível aos dependentes de segurado a
complementação post mortem das
contribuições previdenciárias vertidas em
vida pelo contribuinte individual, visando à
manutenção da qualidade de segurado do
de cujus, uma vez diferenciada a hipótese
de complementação (permitida) das
contribuições previdenciárias no caso de
não efetuados pagamentos integrais das
contribuições previdenciárias em vida pelo
segurado falecido.

6.
Conforme já sinalizado no acórdão paradigma, o dissídio centra-se no alcance do
enunciado formulado pela TNU, através da Súmula 52 daquele Colegiado, que assim
dispõe: “Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do
recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu
óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de
serviços”.
7.
Iniciando-se por uma interpretação literal do enunciado, vê-se que a Turma
Nacional vetou a “regularização” dos recolhimentos de contribuições previdenciárias
post mortem de segurado contribuinte individual, o que conduz à necessária conclusão
de que, em se tratando de gênero, abarca-se as espécies pagamento integral e
complementação.
8.
É possível argumentar, em favor da tese do acórdão paradigma, que, analisandose os precedentes que deram origem à Súmula 52 (PEDILEFs 2005.72.95.013310-7,
2005.70.95.015039-3, 2007.83.00.526892-3, 2006.72.95.007937-3, 2008.70.51.0019718, 2008.70.95.002515-0, 2005.63.02.013290-9 e 2006.33.00.714476-2), deparamo-nos
com a maciça maioria de situações em que a pretensão consiste no recolhimento das
contribuições após a morte do pretenso segurado. Porém, não há como desconsiderar
o fato de que, fosse essa a compreensão da Turma Nacional de Uniformização sobre a
matéria, outra teria sido a redação do verbete sumular, que não a de reconhecer
incabível a regularização do recolhimento de contribuições, a pressupor, até mesmo,
algum recolhimento, este, sim, não passível de regularização.
9.
Desse modo, compreende-se que a TNU, por força da redação dada ao verbete
sumular, ao valer-se da expressão “regularização do recolhimento de contribuições”,
abrangeu ambas as hipóteses, vedando-as, seja quanto ao pagamento integral de
contribuições não recolhidas, seja quanto ao complemento de contribuições recolhidas
a menor, situações estas que, como espécies, devem pertencer ao gênero
“regularização do recolhimento de contribuições”.
10.
Registre-se que a interpretação que ora se dá ao Enunciado Sumular 52 da TNU
tem respaldo na jurisprudência do STJ:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II E 1.022, I E II, DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE.

1.Não ocorreu omissão na decisão combatida, na medida em que,
fundamentadamente, dirimidas as questões submetidas, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, para fins de obtenção de
pensão por morte, não é possível o recolhimento post mortem, a fim de
regularizar a condição de segurado do instituidor do benefício.

3. Nesse contexto, na ausência de previsão legal, não se revela crível facultar
aos interessados a complementação dos valores vertidos a menor pelo
contribuinte individual, sob pena de desonerar essa categoria da
responsabilidade
da
regularização
dos
recolhimentos, ainda em vida.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(1ª T, AgInt nos EDcl no RESP. 1781198/RS, rel. min. Sérgio Kukina, j.
21.05.2019) (destacamos)

11.
No voto, fica expresso que a vedação à regularização post mortem abrange
também a complementação de contribuições previdenciárias vertidas a menor (grifei):
“...A parte agravante alega, em síntese, que: ‘o caso em análise não se trata
do mero recolhimento post mortem, mas sim, de complementação de
recolhimento inferior realizado em vida pelo de cujus, tendo havido omissão
na decisão ao não analisar e se manifestar quanto a diversos pontos
imprescindíveis para formular-se uma decisão justa, bem como tendo havido
contradição, eis que o relator julgou caso idêntico em 2017 (RECURSO ESPECIAL
Nº 1.490.523 - RS (2014/0273302-5), tendo posicionamento totalmente
contrário ao recorrido agora, opôs-se Embargos de Declaração’ (fl. 259).
...
A decisão ora atacada, por seu turno, deu provimento recurso especial da
Autarquia Federal por entender que o acórdão recorrido foi proferido em
desacordo com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, em se tratando de
contribuinte individual, o posicionamento deste Sodalício tem rechaçado a
possibilidade de recolhimento das contribuições, após a morte do suposto
instituidor do benefício, para fins de regularização da qualidade de segurado e
recebimento de pensão por morte. Por isso, ‘é imprescindível o recolhimento
das contribuições respectivas pelo próprio segurado quando em vida para que
seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte. Desta
forma, não há base legal para uma inscrição post mortem ou para que sejam

regularizadas as contribuições pretéritas, não recolhidas em vida pelo de cujus’
(REsp 1.328.298/PR, Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 28.9.2012).
...
Nesse contexto, outra solução não caberia senão a reforma do acórdão
recorrido, na medida em que dissonante com a jurisprudência desta Corte,
firmada no sentido de ser inviável a concessão de pensão por morte aos
dependentes, mediante recolhimento/regularização de contribuições post
mortem. Assim, pelo mesmo motivo consubstanciado na falta de amparo
legal, não se revela crível excepcionar essa regra para admitir a
complementação das contribuições vertidas a menor após a morte do
contribuinte individual.”

12.
Acresça-se que a tese defendida neste Incidente de Uniformização, em vingando,
implicaria ofensa à própria natureza securitária e solidária da Previdência Social, uma
vez que se permitiria ao segurado (na hipótese de benefício próprio) ou a seus
dependentes (como no caso) optar por contribuir para o sistema apenas com quantia
irrisória, vindo a complementar na hipótese de precisar de um benefício; caso não
viessem a precisar, não fariam a complementação e manteriam a integridade dos seus
ganhos.
13.
Ad argumentandum, imaginemos o caso em que um contribuinte individual
verteu parcelas irrisórias a título de contribuição previdenciária e, apenas ao
incapacitar-se, resolveu complementar os recolhimentos (tese análoga à defendida
pelos recorrentes, posto que não haveria razão para negar-se tal complementação ao
próprio titular do benefício). Neste caso, o segurado não submeteu a sua contribuição
aos riscos sociais, mas, antes, apenas diante do infortúnio consumado resolveu
contribuir, complementando.
14.
Da mesma forma, numa situação de pensão por morte, onde um contribuinte
individual verte parcelas irrisórias a título de contribuição previdenciária e, não mais
possuindo cônjuge ou companheira(o), e vendo seus filhos agora maiores de idade,
opta em não mais “contribuir”, posto que desapareceu a potencialidade de usufruto de
uma pensão por morte para os filhos, até então assegurada por ele mediante o
recolhimento incompleto de contribuições, se passíveis da complementação post
mortem.
15.
Neste sentido, veja-se (grifei):
“...No caso em tela, o objeto do pedido é a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez. O v. acórdão proferido por esta Turma Recursal foi
favorável ao pedido da autora e manteve a r. sentença de primeiro grau, não
obstante tenha consignado que a incapacidade do requerido é anterior ao seu
ingresso no RGPS.

3. Com efeito, verifica-se da documentação acostada aos autos que a refiliação
ao regime geral de previdência social ocorreu quando a parte autora contava
com idade avançada e já portadora da doença invocada como causa de
incapacidade laborativa, fato que não permite a concessão do benefício, tendo
em vista a vedação contida no artigo 42, § 2º e no artigo 59, parágrafo único,
ambos da Lei n.º 8.213/1991.
4. Os aludidos preceitos legais são decorrentes da natureza do sistema
previdenciário, que pressupõe mutualidade, de maneira tal que todos contribuam
para que aqueles que sofram as contingências sociais previstas na lei, que lhes
retirem a capacidade de trabalho, recebam benefícios para suprimento de suas
necessidades. Isto exige contribuição de todos previamente aos riscos sociais dos
quais o seguro social protege seus segurados e pagamento de contribuições não
pelo tempo exato, mas pelo tempo mínimo da carência exigida para cada
benefício; assim, uns contribuirão menos e outros contribuirão mais, mas todos
terão direito aos mesmos benefícios, em atenção ao princípio da solidariedade
implícito no artigo 195, da Constituição Federal. Se, entretanto, fosse admitido
o pagamento de contribuições posteriores à contingência social contra a qual
visa a lei assegurar o trabalhador, como uma doença incapacitante, não
haveria mais previdência porque o trabalhador passa a pagar contribuições
apenas se necessitar de um benefício.
5. Sob esta ótica, o sistema deixaria de ser mutualista e solidário e passaria a
ter caráter estritamente individual, já que o trabalhador deixa de contribuir para
todo o sistema, isto é, para o pagamento de todos os benefícios a serem
concedidos pelo regime previdenciário, fraudando a concepção "securitária" do
sistema” (TNU, PEDILEF nº 00856583820074036301, rel. Juiz Federal Nasser
Ribeiro Lopes, j. 26.09.2019).

16.
Por fim, a tese defendida neste Incidente de Uniformização ofende o princípio
do equilíbrio financeiro e atuarial, uma vez que permitiria, em sendo aceita, que as
contribuições previdenciárias fossem vertidas no seu valor integral (cuja fixação
pressupõe o alcance da viabilidade financeira do sistema) apenas quando surgisse o
interesse pessoal dos dependentes, tendo o sistema, antes, suportado os encargos
com a concessão dos benefícios devidos aos demais segurados sem a participação
efetiva do pretenso instituidor do benefício perseguido pela ora requerente.
17.
Note-se que, no caso concreto, o entendimento aqui defendido de que a tese
adotada no paradigma é ofensiva ao equilíbrio financeiro do sistema e induz à não
participação do segurado no suporte do risco coletivo, mas apenas quando presente seu
interesse pessoal, está demonstrado no fato de que, conforme o acórdão recorrido, “...o
instituidor possuía apenas três contribuições – setembro de 2015, dezembro de 2015 e
novembro de 2016...”, “com contribuições abaixo do mínimo legal nos valores conforme
extrato juntado aos autos”, o que demonstra a sua irrisória e esporádica participação na

manutenção do sistema (havendo, ainda, a alegação pelo INSS de que o de cujus já
realizou as contribuições previdenciárias em estado de invalidez, tese, porém, que foge
ao objeto do presente incidente).
18.
Assim, é o caso de negar-se provimento ao Pedido de Uniformização interposto,
fixando-se a tese de que, para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a
regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual
posteriormente a seu óbito, aí compreendidos o recolhimento ou a complementação
das contribuições, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por
empresa tomadora de serviços.
ACÓRDÃO

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

João Pessoa/PB, 15 de março de 2021.

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer do
Incidente de Uniformização Regional, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e

Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

03. 0518076-22.2019.4.05.8100
Recorrente: Leandro Adriao Dos Santos
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias (CE018571 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
VOTO VENCIDO
VOTO - EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DEFESO. IN nº
83/2015/PRES/INSS (art. 6º, VI, ‘c’). CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO E REGISTRO - CIR.
VALIDADE DO DOCUMENTO DURANTE TODO O PERÍODO DE PESCA IMEDIATAMENTE
ANTERIOR AO DEFESO. INEXIGÊNCIA. PROVIMENTO DO INCIDENTE. APLICAÇÃO DA
QUESTÃO DE ORDEM 20 DA TNU. RETORNO À TR DE ORIGEM PARA EXAME DAS
PROVAS COM APLICAÇÃO DA TESE ORA FIRMADA.

1.
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional pelo qual se pretende a reforma
de acórdão oriundo de 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Ceará que, mantendo a sentença, negou provimento a recurso ordinário
visando à concessão do seguro-defeso.
2.
O Incidente Regional de Uniformização foi admitido inicialmente perante a
Presidência da Turma Recursal, nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido regional de uniformização de jurisprudência formulado
pela parte autora contra acórdão desta Primeira Turma Recursal que julgou
improcedente o pedido de pagamento do seguro-defeso de pescador artesanal.
O recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão impugnado
diverge do entendimento da 2ª Turma Recursal do Ceará, transcrevendo aresto
proferido nos autos do processo nº 0507354-23.2019.4.05.8101 para fins de
comprovação do dissídio jurisprudencial.

Decido.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado entendeu não ser válida a Caderneta
de Inscrição e Registro (CIR) apresentada pelo autor, posto que sua vigência não
contempla todo o intervalo da pesca artesanal do período de defeso postulado,
concluindo ausente documentação obrigatória exigida pela legislação que
regula a matéria.
O precedente da 2ª Turma, por sua vez, entendeu natural e razoável a existência
de uma certa interrupção no tempo entre as carteiras de inscrição e registro
(CIR), considerando válido documento emitido no curso do período da atividade
pesqueira para fins de reconhecimento e manutenção do direito ao benefício
em questão.
Assim, tenho que restam atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
uma vez que tempestivo, demonstrada, em princípio, a divergência
jurisprudencial, bem como expostos os fatos e o direito que embasam a
pretensão recursal e as razões do pedido de reforma do acórdão recorrido.
Ante o exposto, ADMITO o pedido regional de uniformização como
representativo de controvérsia em razão da presença de processos múltiplos
com fundamento em idêntica controvérsia, nos termos do art.14, inciso VI, da
Resolução CJF n° 586/2019 (RITNU, aplicável por analogia).
Ciência às partes.
Fortaleza, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Presidente da Primeira Turma Recursal/CE, em exercício.”.

3.
Igualmente, a d. Presidência desta TRU admitiu o Incidente, nos seguintes
termos:
“DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência, interposto pela
parte autora, em face de acórdão da 1ª TR/CE, admitido na origem.
A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do pedido de seguro
defeso, porque a parte autora não comprovou o exercício ininterrupto da

atividade pesqueira durante o período compreendido entre o término do defeso
anterior e o início do defeso em questão, uma vez que a CIR deve ser anterior
ao período em relação ao qual se deve comprovar o desenvolvimento da pesca
artesanal. Ocorre que a CIR apresentada pela parte autora foi emitida apenas
em 20/11/2018, ou seja, não havia CIR válida no período anterior ao início do
defeso, sem que se tenha apresentado qualquer justificativa.
A parte autora, ora agravante, sustenta que, embora a CIR apresentada esteja
fora do período pleiteado, ela é hábil para comprovar a atividade pesqueira, e
que a ausência de apresentação da CIR contemporânea ao período de pesca
artesanal se deu por questões alheias a sua vontade, não podendo, portanto,
ser prejudicada por isso.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/CE (050735423.2019.4.05.8101S), 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 da 2ª TR/CE invocado pela parte autora, entendeu-se natural e
razoável a existência de uma certa interrupção no tempo entre as carteiras de
inscrição e registro (CIR), considerando válido documento emitido no curso do
período da atividade pesqueira para fins de reconhecimento e manutenção do
direito ao benefício em questão.
Por outro lado, no caso dos autos, a 1ª Turma Recursal do Ceará entendeu não
ser válida a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) apresentada pelo autor,
posto que sua vigência não contempla todo o intervalo da pesca artesanal do
período de defeso postulado, concluindo ausente documentação obrigatória
exigida pela legislação que regula a matéria.
Portanto, tratam-se de decisões conflitantes em casos com similitude fática e
jurídica, oriundas de Turmas Recursais da 5ª Região.

Ante o exposto, dou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência.
Distribuam-se os autos.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região”

4.
Assim, admitido o Incidente Regional de Uniformização, passa-se à análise do
dissídio de jurisprudência.
5.
Esquematicamente, tem-se:
julgado dos autos

julgado paradigma

RECURSO INOMINADO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SEGURO-DEFESO.
PESCADOR. NÃO APRESENTAÇÃO DO
CIR DENTRO DO PERÍODO DE PESCA.
RECURSO IMPROVIDO.

SEGURO-DEFESO.
REQUISITOS
E
DOCUMENTOS ESSENCIAS AO EXAME
DOPEDIDO. SENTENÇA RECONHECEU A
APRESENTAÇÃO
DE
TODOS
OSDOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
AO
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXPEDIÇÃO
DENOVA CARTEIRA DE INSCRIÇÃO E
REGISTRO - CIR NO CURSO DO PERÍODO
DETRABALHO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO
INSSDESPROVIDO.

VOTO

A parte autora apresentou recurso
inominado em face de sentença que
julgou improcedente pedido de
VOTO
concessão de seguro defeso.
Pois bem.
Na situação, a sentença foi de
improcedência, ante a ausência de
documentação essencial ao benefício,
sendo que entendo não haver motivos
para modificação do julgado recorrido.

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em
desfavor da sentença que julgou procedente
o pedido de seguro desemprego para
pescador artesanal. Cinge-se a controvérsia
em saber se a parte autora tem direito ao

Assim a fim de evitar repetições
desnecessárias transcrevo trecho do
julgado que indeferiu o pedido do
autor:

benefício, considerando que o MM Juiz
sentenciante concluiu pela presença dos
documentos obrigatórios para a sua
percepção.

" Observado o arcabouço legal que
rege o assunto, o impasse cinge-se em
verificar se a denegação foi legítima,
ou seja, se o Autor preencheu as
exigências para a percepção do
benefício ora em análise ou se não
estava, à época, apto ao seu
recebimento,
nos
termos
determinados pela Lei.

A resposta, a meu sentir, na linha do
entendimento esposado pelo Juízo de
Origem, é positiva. Para requerer o
benefício de seguro-defeso, o pescador
artesanal, segurado especial, deverá
apresentar ao INSS, até o último dia do
defeso a que se refere o pedido, os
seguintes documentos, consoante art. 2º,
§2º, da Lei n.º 10.779/2003 (alterada pela
Lei13.134/2015:

O Autor teve o benefício de Segurodesemprego de Pescador Artesanal
indeferido pelo INSS pelos seguintes
a) Registro como pescador profissional,
motivos (anexo 7):
categoria
artesanal,
devidamente
·
Requerente não apresentou CIR atualizado no Registro Geral da Atividade
dentro de todo o período de pesca, Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da
estando
portanto
em Pesca e Aquicultura com antecedência
desconformidade com a legislação mínima de 1 (um) ano, contado da data do
vigente.
requerimento do benefício;
De modo diverso, na exordial o Autor
alega
não
constar
nenhuma
irregularidade em sua documentação,
estando apto para a concessão do
benefício de Seguro-Desemprego
Pescador Artesanal.

b) cópia do documento fiscal de venda do
pescado
a
empresa
adquirente,
consumidora ou consignatária da produção,
em que conste, além do registro da
operação realizada, o valor da respectiva
contribuição previdenciária de que trata o
§7º do art. 30 da Lei 8.212/91, ou
Repise-se que o art. 2º, §2º, III, da Lei
comprovante
de
recolhimento
da
10.779/2003, incluído pela Lei
contribuição previdenciária, caso tenha
13.134/2015, dispõe que o pescador
comercializado sua produção a pessoa física;
que pretende o benefício de segurodefeso deverá apresentar outros c) outros documentos estabelecidos em ato
documentos determinados em ato do do Ministério da Previdência Social, que
Ministério da Previdência Social, que comprovem o exercício da profissão, a
comprovem que se dedicou à pesca dedicação à pesca no período anterior ao

durante o período compreendido entre defeso em curso e a ausência de fonte de
o defeso anterior e o em curso, ou nos renda diversa da atividade pesqueira.
12 (doze) meses imediatamente
anteriores ao do defeso em curso, o
que for menor.
O Decreto n.º 8.424/2015, que regulamenta
a Lei n.º 10.779/03, apresenta o mesmo rol
Nesse sentido, como já observado, a
de documentos, reforçando, no art. 2º,
Instrução Normativa INSS 83/2015
inciso V, que, para ter direito o seguroexigiu, dentre outros documentos, a
desemprego, o pescador artesanal não pode
Caderneta de Inscrição e Registro ter vínculo de emprego, ou outra relação de
CIR, emitida pela Diretoria de Portos e
trabalho, ou outra fonte de renda diversa da
Costas da Marinha do Brasil - DPC, em
decorrente da atividade pesqueira vedada
que conste a categoria do titular
pelo período de defeso. Por fim, o aludido
como Pescador Profissional.
ato infralegal prevê que o INSS poderá
Esclarece-se que, em consonância com expedir atos complementares relativos ao
o disposto na lei, a CIR deve ser reconhecimento e à manutenção do direito
anterior ao período em relação ao qual ao benefício, o que deu ensejo à edição da
se deve comprovar o desenvolvimento Instrução Normativa INSS 83, de 18 de
da pesca artesanal (no presente caso, dezembro de 2015, a qual prevê a exigência,
junho a novembro de 2018).
além da documentação já elencada na Lei e
no Decreto, dos seguintes documentos,
Ocorre que a CIR apresentada pelo
para os defesos restritos à pesca embarcada
Autor (anexo 6) foi emitida em
(art. 6, inc. VI):
20/11/2018, ou seja, após o período
cuja comprovação da atividade se
exige, sem que se tenha apresentado
a) Certificado de Registro da Embarcação,
qualquer justificativa.
emitido pelo Ministério da Agricultura,
Assim,
diante
da
emissão Pecuária e Abastecimento - MAPA, em que
extemporânea
do
documento conste a autorização para captura da
legalmente exigido para a concessão espécie objeto do defeso; b) para as
do benefício ora postulado, não há embarcações com propulsão a motor, cópia
como prosperar o pedido delineado na do Título de Inscrição de Embarcação
inicial. Destaque-se que por se tratar registrado na Marinha do Brasil;
de matéria estritamente documental,
c) Caderneta de Inscrição e Registro - CIR,
dispensável a realização de audiência,
emitido pela Diretoria de Portos e Costas da
razão pela qual resta indeferido o
Marinha do Brasil - DPC, em que conste a
pedido formulado nesse sentido.".
categoria do titular como pescador
profissional;

Assim, é de se verificar que a parte
autora
não
apresentou
a
documentação necessária à concessão
do benefício, não havendo como se
reconhecer que fazia, de fato, jus ao
seguro defeso do período entre
01.12.2018 e 31.05.2019..

Ante o exposto, conheço e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

d) rol de equipagem da embarcação, emitida
pela DPC, em que conste o pescador no rol
de tripulantes.

A aludida documentação exigida pelo art.
6º, inc. VI, da IN 83/2015, no entanto, não
pode ser exigida dos pescadores artesanais
relativamente ao defeso iniciado em 1 de
dezembro de 2015, exceto quanto ao
Certificado de Registro de Embarcação. É
que o referido ato infralegal foi editado em
18 de dezembro de 2015, data posterior ao
período referente ao qual o autor deveria
comprovar o desempenho da atividade
pesqueira artesanal (junho a novembro de
2015).

Condeno a parte autora em honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido da causa
(art. 55 da Lei n.º 9.099/95), obrigação
cuja exigibilidade ficará suspensa por 5
anos, salvo se comprovado que deixou
de
existir
a
situação
de Nos períodos de defeso anteriores não havia
hipossuficiência que justificou a a obrigatoriedade de apresentação da
concessão da gratuidade judiciária
documentação supra indicada, não
podendo a Administração surpreender o
pescador artesanal com exigências de novos
a períodos
Tem-se
por
expressamente documentos referentes
prequestionadas todas as questões pretéritos, sob pena de afronta aos
constitucionais suscitadas, uma vez princípios da boa-fé e da segurança jurídica,
que, para fins de prequestionamento, além da irretroatividade das leis e atos
é desnecessária a indicação expressa normativos infralegais.
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 (RE-AgR 353986, Relator Min.
Eros Grau, Segunda Turma, DJe
14/08/2008). Com o trânsito em
julgado da decisão, remetam-se os
autos ao Juizado Especial Federal Cível.

Sendo esse o arcabouço normativo que rege
o benefício em questão, passo à análise do
caso concreto.

Como bem explanado na sentença, a
pretensão autoral encontra amparo na
legislação que regula a matéria. Veja-se, a
propósito, o seguinte excerto da decisão

É como voto.

ACÓRDÃO

vergastada, que bem ilustra os fundamentos
que justificam a procedência da demanda,
nos termos em que proposta, in verbis:

O INSS indeferiu o pedido de segurodesemprego
(pescador
artesanal)2018/2019
pelos
seguintes
Vistos, relatados e discutidos os motivos (anexo 02):
presentes autos, acordam os membros
da Primeira Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais do Ceará,
- Requerente não comprovou o exercício
por maioria, vencido o Juiz Federal
ininterrupto da atividade pesqueira durante
Leopoldo Fontenele Teixeira, em
o período entro o término do defeso
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos
anterior e o início do defeso em questão,
termos do voto do relator, que passa a
uma vez que a CIR apresentada tem data de
integrar esta decisão.
emissão13/08/2018 e a CIR anterior tinha
Além do signatário, participaram do data de validade até 21/06/2018Todavia, a
julgamento os Exmos. Srs. Juízes partir da análise dos documentos acostados
Federais José Eduardo de Melo Vilar aos autos, entendo quer estou demonstrado
o preenchimento dos requisitos legais
Filho e Leopoldo Fontenele Teixeira.
exigidos à concessão do benefício ora
Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2020.
perseguido. Com efeito, o autor apresentou
um
robusto
acervo
documental
concernente à condição de pescador
artesanal, observando-se a presença
daqueles legalmente exigidos. Faz-se
necessário destacar que o autor já foi
beneficiário de diversos seguros defeso
recentes. No tocante ao indeferimento do
INSS, entendo ser desarrazoado negar o
seguro defeso ao autor em razão da CIR não
estar válida somente em um curto período
da atividade pesqueira. Ademais, não se
pode exigir que a nova CIR seja emitida
imediatamente no dia posterior a perda de
validade da primeira CIR, até porque o autor
está sujeito à disponibilidade da Marinha do
Brasil para tanto. Por tais razões, entendo
que o motivo alegado pelo INSS é

insuficiente para negar ao Autor o seguro
ora pleiteado.

Em seu recurso, o INSS reitera o argumento
de que, no período de pesca, o requerente
ficou entre 21/06/2018 a 13/08/2018 sem
uma CIR válida, ou seja, cerca de um mês e
vinte dias entre o vencimento de uma e o
recebimento da nova.

Com todas as vênias, concordo com a
posição da Magistrada a quo, que não se
deve ser tão formalista, até porque é natural
um hiato entre as carteiras.

Portanto, examinando atentamente a
sentença recorrida, é fácil constatar que o
Juízo a quo formou seu convencimento à luz
de uma análise adequada dos fatos,
aplicando corretamente as normas de
regência.

O recurso inominado interposto pela parte
ré não traz elementos capazes de infirmar as
razões de decidir em que se ancora o julgado
sitiado, que, portanto, há de ser mantido,
em todos os seus termos e pelos próprios
fundamentos, na forma prevista no art. 46
da Lei n.º9.099/95.

Tem-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, Relator Min. GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
DJ
6.10.2006).Condenação do recorrente em
honorários advocatícios, fixados em 10 %
(dez por cento)sobre o valor da condenação
(art. 55 da Lei n.º 9.099/95).Recurso ao qual
se nega provimento.

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará, à unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator e manifestações gravadas.
Participaram
do
julgamento
os
Excelentíssimos Senhores Juízes Federais
Gustavo Melo Barbosa, Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil e Gisele Chaves
Sampaio Alcântara.
Fortaleza/CE, 01 de julho de 2020.

TESE

ANTÍTESE

Indispensabilidade de CIR vigente
durante todo o período de pesca
imediatamente anterior ao período do
defeso

Admissão de período sem a CIR no período
de pesca anterior ao defeso, consistente no
intervalo entre o vencimento da anterior e a
expedição de uma nova CIR

6.
A Lei nº 10.779/2003, no ponto em discussão, estabelece apenas a exigibilidade
do “registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado
no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de
requerimento do benefício” (art. 2º, § 2º, I, grifei); e “outros estabelecidos em ato do

Ministério da Previdência Social que comprovem: a) o exercício da profissão, na forma
do art. 1o desta Lei; b) que se dedicou à pesca durante o período definido no § 3o do art.
1o desta Lei; c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da
atividade pesqueira” (art. 2º, § 2º, III).
7.
Por sua vez, o regulamento (Decreto nº 8424/2015), estabelece que terá direito
ao benefício o pescador artesanal que tenha “registro no RGP, com situação cadastral
ativa decorrente de licença concedida, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, na condição de pescador profissional artesanal, observada a
antecedência mínima prevista no art. 2º da Lei nº 10.779, de 2003” (art. 2º, I, grifei) e
que apresente ao INSS “inscrição no RGP, com licença de pesca, emitida pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de pescador profissional
artesanal que tenha a atividade pesqueira como única fonte de renda, observada a
antecedência mínima prevista no art. 2º da Lei nº 10.779, de 2003” (art. 5º, III, grifei).
8.
Em seu art. 5º, § 4º, o referido Decreto 8.424/2015 autorizou o INSS a expedir
atos complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito ao
benefício, originando daí a Instrução Normativa n. 83/PRES/INSS, de 18.12.2015, que,
em seu art. 6º, VI, c, assim dispôs:
“Art. 6º Para análise do benefício nas Unidades de Atendimento, deverá ser
apresentado:

VI - os seguintes documentos, conforme o caso, para defesos restritos à pesca
embarcada:

c) Caderneta de Inscrição e Registro – CIR, emitida pela Diretoria de Portos e
Costas da Marinha do Brasil – DPC, em que conste a categoria do titular como
Pescador Profissional;”.

9.
Pois bem. Relativamente à CIR - Caderneta de Inscrição e Registro -, prevista na
IN nº 83/2015/PRES/INSS (art. 6º, VI, ‘c’) e objeto da presente controvérsia, tem-se que,
embora a sua exigibilidade não esteja prevista no Decreto nº 8.424/2015, este previu
que “Ato do Ministério da Previdência Social poderá exigir outros documentos para a
habilitação do benefício” (§ 3º do 5º).
10.
A referida IN nº 83/2015/PRES/INSS prevê a exigência do documento nos
seguintes termos: “Caderneta de Inscrição e Registro - CIR, emitida pela Diretoria de
Portos e Costas da Marinha do Brasil - DPC, em que conste a categoria do titular como
Pescador Profissional”.
11.
Portanto, observa-se, primeiramente, que a CIR, nos moldes em que exigida pela
IN nº 83/2015/MTPS, não está vinculada a prazo prévio de emissão ou validade
relativamente ao requerimento do seguro defeso ou ao período do defeso.

12.
A exigência de intervalo mínimo de 01 (um) ano é para a “inscrição no RGP”, o
que difere da CIR, emitida perante a Capitania dos Portos (o RGP – que é “o instrumento
prévio que habilita a pessoa física ou jurídica e a embarcação de pesca ao exercício da
atividade pesqueira no Brasil” (art. 1º, § 1º, do Decreto nº 8425/2015) – é de emissão
do “Ministério da Pesca e Aquicultura” (art. 1º, § 3º, do Decreto nº 8425/2015, que
regula o art. 24 da Lei nº 11.959/2009).
13.
Por sua vez, também em relação ao período de pesca imediatamente anterior ao
defeso cujo benefício se postula, não se verifica exigência normativa no sentido de que
a CIR – Caderneta de Inscrição e Registro detenha-se válida durante todo o período da
pesca.
14.
Analisando-se a questão sob os contornos fáticos e consequenciais da exigência,
não se afigura razoável entender que o pescador artesanal portador de CIR válida e
vigente ao tempo do início do período de pesca, perca essa qualidade ou macule a sua
condição de segurado pelo fato de ter vencido o referido documento no transcorrer de
sua atividade pesqueira. Do mesmo modo deve se raciocinar para aquele pescador que,
vencido o seu documento (CIR) na iminência do início do período pesqueiro, vem ele a
renovar a Caderneta no seu curso. Daí porque se concorda com o entendimento
encartado no acórdão paradigma, no sentido de entender-se natural e razoável a
existência de uma certa interrupção no tempo entre as carteiras de inscrição e registro
(CIR), considerando válido documento emitido no curso do período da atividade
pesqueira.
15.
Sob tais fundamentos, firma-se sobre a matéria a seguinte tese: A IN nº
83/2015/PRES/INSS, em seu art. 6º, inciso VI, alínea ‘c’, não exige que a vigência da
Caderneta de Inscrição e Registro - CIR, emitida pela Diretoria de Portos e Costas da
Marinha do Brasil - DPC, contemple todo o período de pesca artesanal imediatamente
anterior ao período de defeso postulado.
16.
Por fim, implicando o provimento do presente incidente, quanto à matéria de
direito, na necessidade de reexame da matéria de fato (demais requisitos ao benefício),
devem os autos retornar à TR de origem para reapreciação das provas (conforme a
Questão de Ordem nº 20/TNU).
17.
Em conclusão, é o caso de conhecer do incidente, para lhe dar provimento,
reformando-se o acórdão recorrido, para que o pedido formulado pela parte-autora seja
apreciado sob o entendimento de que a IN nº 83/2015/PRES/INSS, em seu art. 6º, inciso
VI, alínea ‘c’, não exige que a vigência da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR,
emitida pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil - DPC, contemple todo
o período de pesca artesanal imediatamente anterior ao período de defeso postulado.
João Pessoa/PB, 15 de março de 2021.
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator
VOTO VENCEDOR

0518076-22.2019.4.05.8100
VOTO-EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO CEARÁ, SOB O
FUNDAMENTO DE CONFRONTO DA TESE JURÍDICA COM JULGADO DA 2ª TURMA
RECURSAL DE CEARÁ. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE OBTER O PAGAMENTO DE
SEGURO-DEFESO DE PESCADOR ARTESANAL. PRETENSÃO QUE EXIGE O EXAME DE
FATO DOS ANEXOS INVOCADOS PELOS JULGADOS CONTRAPOSTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POR FORÇA DA SÚMULA Nº 42 DA TNU. IRUJ
NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de Incidente de Uniformização Regional pelo qual se pretende a reforma
de acórdão oriundo de 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Ceará que, mantendo a sentença, negou provimento a recurso ordinário
visando à concessão do seguro-defeso.
2. O Incidente Regional de Uniformização foi admitido inicialmente perante a
Presidência da Turma Recursal, nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido regional de uniformização de jurisprudência formulado
pela parte autora contra acórdão desta Primeira Turma Recursal que julgou
improcedente o pedido de pagamento do seguro-defeso de pescador
artesanal.
O recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão
impugnado diverge do entendimento da 2ª Turma Recursal do Ceará,
transcrevendo aresto proferido nos autos do processo nº 050735423.2019.4.05.8101 para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial.
Decido.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado entendeu não ser válida a
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) apresentada pelo autor, posto que
sua vigência não contempla todo o intervalo da pesca artesanal do período
de defeso postulado, concluindo ausente documentação obrigatória exigida
pela legislação que regula a matéria.
O precedente da 2ª Turma, por sua vez, entendeu natural e razoável a
existência de uma certa interrupção no tempo entre as carteiras de inscrição
e registro (CIR), considerando válido documento emitido no curso do período
da atividade pesqueira para fins de reconhecimento e manutenção do direito
ao benefício em questão.
Assim, tenho que restam atendidos os pressupostos de admissibilidade
recursal, uma vez que tempestivo, demonstrada, em princípio, a divergência
jurisprudencial, bem como expostos os fatos e o direito que embasam a
pretensão recursal e as razões do pedido de reforma do acórdão recorrido.
Ante o exposto, ADMITO o pedido regional de uniformização
como representativo de controvérsia em razão da presença de processos
múltiplos com fundamento em idêntica controvérsia, nos termos do art.14,
inciso VI, da Resolução CJF n° 586/2019 (RITNU, aplicável por analogia).

Ciência às partes.
Fortaleza, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Presidente da Primeira Turma Recursal/CE, em exercício.”.

3. Igualmente, a Presidência desta TRU admitiu o Incidente, nos seguintes termos:
“DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência, interposto
pela parte autora, em face de acórdão da 1ª TR/CE, admitido na origem.
A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do pedido de seguro
defeso, porque a parte autora não comprovou o exercício ininterrupto da
atividade pesqueira durante o período compreendido entre o término do
defeso anterior e o início do defeso em questão, uma vez que a CIR deve ser
anterior ao período em relação ao qual se deve comprovar o
desenvolvimento da pesca artesanal. Ocorre que a CIR apresentada pela
parte autora foi emitida apenas em 20/11/2018, ou seja, não havia CIR válida
no período anterior ao início do defeso, sem que se tenha apresentado
qualquer justificativa.
A parte autora, ora agravante, sustenta que, embora a CIR apresentada
esteja fora do período pleiteado, ela é hábil para comprovar a atividade
pesqueira, e que a ausência de apresentação da CIR contemporânea ao
período de pesca artesanal se deu por questões alheias a sua vontade, não
podendo, portanto, ser prejudicada por isso.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/CE (050735423.2019.4.05.8101S), 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 da 2ª TR/CE invocado pela parte autora, entendeu-se natural
e razoável a existência de uma certa interrupção no tempo entre as carteiras
de inscrição e registro (CIR), considerando válido documento emitido no curso
do período da atividade pesqueira para fins de reconhecimento e
manutenção do direito ao benefício em questão.
Por outro lado, no caso dos autos, a 1ª Turma Recursal do Ceará entendeu
não ser válida a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) apresentada pelo
autor, posto que sua vigência não contempla todo o intervalo da pesca

artesanal do período de defeso postulado, concluindo ausente
documentação obrigatória exigida pela legislação que regula a matéria.
Portanto, tratam-se de decisões conflitantes em casos com similitude fática
e jurídica, oriundas de Turmas Recursais da 5ª Região.
Ante o exposto, dou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência.
Distribuam-se os autos.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região”
4.Inobstante o incidente tenha sido admitido penso que o caso não é de
conhecimento do IRUJ, pois para que confrontar a prevalência das teses contrapostas
impõe-se, necessariamente, examinar a matéria que subsidiou os referidos arestos.
5.Transcrevo os julgados contrapostos:
Julgado dos autos(1ª TR-CE)
RECURSO
INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SEGURO-DEFESO.
PESCADOR.
NÃO
APRESENTAÇÃO DO CIR
DENTRO DO PERÍODO DE
PESCA.
RECURSO
IMPROVIDO.

VOTO

Julgado paradigma – 2ª TR-CE
SEGURO-DEFESO.
REQUISITOS
E
DOCUMENTOS ESSENCIAS AO EXAME
DOPEDIDO. SENTENÇA RECONHECEU A
APRESENTAÇÃO
DE
TODOS
OSDOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
AO
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXPEDIÇÃO
DENOVA CARTEIRA DE INSCRIÇÃO E
REGISTRO - CIR NO CURSO DO PERÍODO
DETRABALHO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO
INSSDESPROVIDO.

VOTO
A parte autora apresentou
recurso inominado em face
de sentença que julgou
improcedente pedido de Trata-se de recurso interposto pelo INSS
concessão de seguro defeso. em desfavor da sentença que julgou
procedente o pedido de seguro
Pois bem.
desemprego para pescador artesanal.
Cinge-se a controvérsia em saber se a parte
Na situação, a sentença foi autora tem direito ao benefício,
de improcedência, ante a considerando que o MM Juiz sentenciante
ausência de documentação concluiu pela presença dos documentos
essencial ao benefício, obrigatórios para a sua percepção.
sendo que entendo não

haver
motivos
para
modificação do julgado
recorrido. Assim a fim de
evitar
repetições
desnecessárias transcrevo
trecho do julgado que
indeferiu o pedido do autor:

A resposta, a meu sentir, na linha do
entendimento esposado pelo Juízo de
Origem, é positiva. Para requerer o
benefício de seguro-defeso, o pescador
artesanal, segurado especial, deverá
apresentar ao INSS, até o último dia do
defeso a que se refere o pedido, os
seguintes documentos, consoante art. 2º,
" Observado o arcabouço §2º, da Lei n.º 10.779/2003 (alterada pela
legal que rege o assunto, o Lei13.134/2015:
impasse
cinge-se
em
verificar se a denegação foi
legítima, ou seja, se o Autor
preencheu as exigências a) Registro como pescador profissional,
artesanal,
devidamente
para a percepção do categoria
benefício ora em análise ou atualizado no Registro Geral da Atividade
se não estava, à época, apto Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da
ao seu recebimento, nos Pesca e Aquicultura com antecedência
termos determinados pela mínima de 1 (um) ano, contado da data do
requerimento do benefício;
Lei.
O Autor teve o benefício
de Seguro-desemprego de
Pescador
Artesanal indeferido
pelo
INSS
pelos
seguintes
motivos (anexo 7):

b) cópia do documento fiscal de venda do
pescado
a
empresa
adquirente,
consumidora
ou
consignatária
da
produção, em que conste, além do registro
da operação realizada, o valor da respectiva
contribuição previdenciária de que trata o
§7º do art. 30 da Lei 8.212/91, ou
comprovante
de
recolhimento
da
contribuição previdenciária, caso tenha
comercializado sua produção a pessoa
física;

·
Requerente
não
apresentou CIR dentro de
todo o período de pesca,
estando
portanto
em
desconformidade com a
c) outros documentos estabelecidos em ato
legislação vigente.
do Ministério da Previdência Social, que
De modo diverso, na exordial comprovem o exercício da profissão, a
o Autor alega não constar dedicação à pesca no período anterior ao
nenhuma irregularidade em defeso em curso e a ausência de fonte de
sua documentação, estando renda diversa da atividade pesqueira.
apto para a concessão do
benefício
de
SeguroDesemprego
Pescador
O Decreto n.º 8.424/2015, que
Artesanal.
regulamenta a Lei n.º 10.779/03, apresenta
Repise-se que o art. 2º, §2º, o mesmo rol de documentos, reforçando,
III, da Lei 10.779/2003, no art. 2º, inciso V, que, para ter direito o
incluído
pela
Lei seguro-desemprego, o pescador artesanal

13.134/2015, dispõe que o
pescador que pretende o
benefício
de
segurodefeso deverá apresentar
outros
documentos
determinados em ato do
Ministério da Previdência
Social, que comprovem que
se dedicou à pesca durante o
período compreendido entre
o defeso anterior e o em
curso, ou nos 12 (doze)
meses
imediatamente
anteriores ao do defeso em
curso, o que for menor.
Nesse sentido, como já
observado, a Instrução
Normativa INSS 83/2015
exigiu,
dentre
outros
documentos, a Caderneta
de Inscrição e Registro - CIR,
emitida pela Diretoria de
Portos e Costas da Marinha
do Brasil - DPC, em que
conste a categoria do titular
como Pescador Profissional.

não pode ter vínculo de emprego, ou outra
relação de trabalho, ou outra fonte de
renda diversa da decorrente da atividade
pesqueira vedada pelo período de defeso.
Por fim, o aludido ato infralegal prevê que
o
INSS
poderá
expedir
atos
complementares
relativos
ao
reconhecimento e à manutenção do direito
ao benefício, o que deu ensejo à edição da
Instrução Normativa INSS 83, de 18 de
dezembro de 2015, a qual prevê a
exigência, além da documentação já
elencada na Lei e no Decreto, dos seguintes
documentos, para os defesos restritos à
pesca embarcada (art. 6, inc. VI):

a) Certificado de Registro da Embarcação,
emitido pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, em que
conste a autorização para captura da
espécie objeto do defeso; b) para as
embarcações com propulsão a motor, cópia
do Título de Inscrição de Embarcação
registrado na Marinha do Brasil;
c) Caderneta de Inscrição e Registro - CIR,
emitido pela Diretoria de Portos e Costas da
Marinha do Brasil - DPC, em que conste a
categoria do titular como pescador
profissional;

Esclarece-se
que,
em
consonância com o disposto
na lei, a CIR deve ser anterior
ao período em relação ao
qual se deve comprovar o
desenvolvimento da pesca d) rol de equipagem da embarcação,
artesanal (no presente caso, emitida pela DPC, em que conste o
junho a novembro de 2018). pescador no rol de tripulantes.
Ocorre
que
a
CIR
apresentada pelo Autor
(anexo 6) foi emitida em
20/11/2018, ou seja, após o
período cuja comprovação
da atividade se exige, sem
que se tenha apresentado
qualquer justificativa.

A aludida documentação exigida pelo art.
6º, inc. VI, da IN 83/2015, no entanto, não
pode ser exigida dos pescadores artesanais
relativamente ao defeso iniciado em 1 de
dezembro de 2015, exceto quanto ao
Certificado de Registro de Embarcação. É
que o referido ato infralegal foi editado em
18 de dezembro de 2015, data posterior ao

Assim, diante da emissão
extemporânea
do
documento legalmente
exigido para a concessão do
benefício ora postulado, não
há como prosperar o pedido
delineado
na
inicial.
Destaque-se que por se
tratar
de
matéria
estritamente documental,
dispensável a realização de
audiência, razão pela qual
resta indeferido o pedido
formulado nesse sentido.".

Assim, é de se verificar que a
parte autora não apresentou
a documentação necessária
à concessão do benefício,
não havendo como se
reconhecer que fazia, de
fato, jus ao seguro defeso do
período entre 01.12.2018 e
31.05.2019..

período referente ao qual o autor deveria
comprovar o desempenho da atividade
pesqueira artesanal (junho a novembro de
2015).

Nos períodos de defeso anteriores não
havia a obrigatoriedade de apresentação
da documentação supra indicada, não
podendo a Administração surpreender o
pescador artesanal com exigências de
novos documentos referentes a períodos
pretéritos, sob pena de afronta aos
princípios da boa-fé e da segurança jurídica,
além da irretroatividade das leis e atos
normativos infralegais.

Sendo esse o arcabouço normativo que
rege o benefício em questão, passo à
análise do caso concreto.

Como bem explanado na sentença, a
pretensão autoral encontra amparo na
legislação que regula a matéria. Veja-se, a
propósito, o seguinte excerto da decisão
vergastada, que
bem
ilustra
os
Ante o exposto, conheço fundamentos que justificam a procedência
e NEGO PROVIMENTO ao da demanda, nos termos em que proposta,
in verbis:
recurso.
O INSS indeferiu o pedido de segurodesemprego
(pescador
Condeno a parte autora em artesanal)2018/2019 pelos seguintes
honorários
advocatícios, motivos (anexo 02):
fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor - Requerente não comprovou o exercício
corrigido da causa (art. 55 da ininterrupto da atividade pesqueira
Lei n.º 9.099/95), obrigação durante o período entro o término do
cuja exigibilidade ficará defeso anterior e o início do defeso em
suspensa por 5 anos, salvo se questão, uma vez que a CIR apresentada
comprovado que deixou de tem data de emissão13/08/2018 e a CIR
existir a situação de anterior tinha data de validade até
hipossuficiência
que 21/06/2018. Todavia, a partir da análise
dos documentos acostados aos autos,

justificou a concessão da entendo quer estou demonstrado o
gratuidade judiciária
preenchimento dos requisitos legais
exigidos à concessão do benefício ora
Tem-se por expressamente perseguido. Com efeito, o autor
prequestionadas todas as apresentou
um
robusto
acervo
questões
constitucionais documental concernente à condição de
suscitadas, uma vez que, pescador artesanal, observando-se a
para
fins
de presença
daqueles
legalmente
prequestionamento,
é exigidos. Faz-se necessário destacar que o
desnecessária a indicação autor já foi beneficiário de diversos seguros
expressa de artigos e defeso recentes. No tocante ao
parágrafos da Constituição indeferimento do INSS, entendo ser
Federal,
afigurando-se desarrazoado negar o seguro defeso ao
suficiente sejam as regras autor em razão da CIR não estar válida
neles
contidas
o somente em um curto período da atividade
fundamento do decisum ou pesqueira. Ademais, não se pode exigir que
o objeto da discussão, como a nova CIR seja emitida imediatamente no
no caso ora sob exame (RE- dia posterior a perda de validade da
AgR 353986, Relator Min. primeira CIR, até porque o autor está
Eros Grau, Segunda Turma, sujeito à disponibilidade da Marinha do
DJe 14/08/2008). Com o Brasil para tanto. Por tais razões, entendo
trânsito em julgado da que o motivo alegado pelo INSS é
decisão, remetam-se os insuficiente para negar ao Autor o seguro
autos ao Juizado Especial ora pleiteado.
Federal Cível.
Em seu recurso, o INSS reitera o argumento
É como voto.
de que, no período de pesca, o requerente
ficou entre 21/06/2018 a 13/08/2018 sem
ACÓRDÃO
uma CIR válida, ou seja, cerca de um mês e
vinte dias entre o vencimento de uma e o
Vistos, relatados e discutidos recebimento da nova.
os presentes autos, acordam
os membros da Primeira Com todas as vênias, concordo com a
Turma Recursal dos Juizados posição da Magistrada a quo, que não se
Especiais
Federais
do deve ser tão formalista, até porque é
Ceará, por maioria, vencido natural um hiato entre as carteiras.
o Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira, em Portanto, examinando atentamente a
NEGAR PROVIMENTO ao sentença recorrida, é fácil constatar que o
recurso, nos termos do voto Juízo a quo formou seu convencimento à
do relator, que passa a luz de uma análise adequada dos fatos,
integrar esta decisão.
aplicando corretamente as normas de
regência.
Além
do
signatário,
participaram do julgamento O recurso inominado interposto pela parte
os Exmos. Srs. Juízes ré não traz elementos capazes de infirmar
Federais José Eduardo de as razões de decidir em que se ancora o

Melo Vilar Filho e Leopoldo julgado sitiado, que, portanto, há de ser
Fontenele Teixeira.
mantido, em todos os seus termos e pelos
próprios fundamentos, na forma prevista
Fortaleza/CE, 27 de agosto no art. 46 da Lei n.º9.099/95.
de 2020.
Tem-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, Relator
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ
6.10.2006).Condenação do recorrente em
honorários advocatícios, fixados em 10 %
(dez por cento)sobre o valor da
condenação (art. 55 da Lei n.º
9.099/95).Recurso ao qual se nega
provimento.

ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará, à unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator e manifestações gravadas.
Participaram
do
julgamento
os
Excelentíssimos Senhores Juízes Federais
Gustavo Melo Barbosa, Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil e Gisele Chaves
Sampaio Alcântara.
Fortaleza/CE, 01 de julho de 2020.
TESE
Indispensabilidade de CIR
vigente durante todo o
período
de
pesca

ANTÍTESE
Admissão de período sem a CIR no período
de pesca anterior ao defeso, consistente no
intervalo entre o vencimento da anterior e
a expedição de uma nova CIR

imediatamente anterior ao
período do defeso
5.Como se observa o Acórdão recorrido afirma que que a “CIR apresentada pelo
Autor (anexo 6) foi emitida em 20/11/2018, ou seja, após o período cuja
comprovação da atividade se exige, sem que se tenha apresentado qualquer
justificativa.” Ou seja, a negativa da pretensão da parte Autora decorreu de emissão
da CIR além do período de prova para a concessão do benefício postulado. Nada fala
sobre a existência ou não de CIR anterior a 20 de novembro.
6.O Acórdão paradigma, por sua vez, ao examinar o mesmo período de defeso de
pesca reconhece CIR válida até 21/6, bem como diz que a emissão de nova CIR em
13/8, por “cerca de um mês e vinte dias entre o vencimento de uma e o recebimento
da nova”, ao lado de “um robusto acervo documental concernente à condição de
pescador artesanal, observando-se a presença daqueles legalmente exigidos”, seria
suficiente para a concessão do benefício postulado.
7.Não há similitude entre os Acórdãos contrapostos, nem tampouco é cabível
reexaminar-se matéria fática na via do presente Incidente Regional de Uniformização
de Jurisprudência, nos termos da Súmula nº 42 da TNU, de seguinte teor: : “Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
8.Os fundamentos fáticos usados no julgado confrontado não se reproduzem, por
similaridade, no caso sob exame. Acaso o Incidente interposto pela parte Autora fosse
admitido, necessariamente, teríamos que nos debruçar sobre os elementos fáticos já
apreciados pela 1ª instância e 2ª instância, desnaturando o confronto legal previsto
pelo art. 14, da Lei nº 10.259/01.

ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, decidiu, por maioria, não conhecer o Incidente de Uniformização Regional,
nos termos do voto vencedor de Dr. Flávio Roberto. Vencidos o Relator, Sérgio
Murilo Wanderley Queiroga, Dr. Fábio, Dr. Nagibe e Dra. Polyana, nos termos do
Voto-Ementa supra. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley
Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da
TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE
(em substituição ao titular), Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL(em substituição ao
titular), Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal
Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal José Eduardo de Melo

Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Recife, data da movimentação.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal da 1ª TR-PE - Relator p/o Acórdão
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Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, não conhecer o
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto vencedor de Dr. Flávio
Roberto. Vencidos o Relator, Dr. Fábio, Dr. Nagibe e Dra. Polyana.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima - Presidente da 1ªTR/PE
04. 0512559-52.2018.4.05.8300
Recorrente: DAMIÃO APOLOLINARIO RAMOS

Adv/Proc: Kariana Guérios de Lima (PE016583 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO EXARADO NO EXAME DE
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. A PARTE RECORRENTE
DEFENDEU QUE O ACÓRDÃO ATACADO É OMISSO E POSSUI CONTRADIÇÃO. REEXAME
DO ACÓRDÃO EM QUE NÃO SE IDENTIFICA VÍCIO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME
DA MATÉRIA DECIDIDA POR ESTA TURMA REGIONAL. DESCABIMENTO. NÃO CABE,
TAMBÉM, O REEXAME DE QUESTÃO DE FATO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA, COMO SE OBSERVA NA SÚMULA Nº 42 DA TNU, DE SEGUINTE TEOR:
“NÃO SE CONHECE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO QUE IMPLIQUE REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO”. NÃO SENDO CABÍVEL, TAMBÉM, NO EXAME DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
1. A parte Autora alegou omissão e contradição no julgado atacado, sob o fundamento
de que “A aposentadoria do Embargante foi cessada em dezembro de 2019, conforme
pode ser verificado no CNIS do mesmo e não em 2018, como afirma o acórdão, portanto,
na vigência da Lei 13.847/2019;”
2. Não vislumbro contradição no Acórdão atacado que corretamente indicou o ano de
2018 como ano de cessação do benefício, como consta expressamente no Comunicado
de Decisão do Anexo 10 do INSS que indica que a data da cessação do Benefício(DCB)
foi 05/06/2018.
3. A parte Autora alegou que não foi observado o princípio da isonomia e da dignidade
da pessoa humana. A parte Embargante alegou que não houve o exame das condições
pessoais em face da Súmula nº 78 da TNU, bem como que não foram aplicados ao caso
os princípios acima referidos. Os princípios mencionados pela parte Autora não
compõem fundamentação obrigatória do Acórdão atacado, não havendo omissão a ser
suprida. Sobre o exame das condições pessoais o Acórdão da 1ª TR-PE expressamente
realizou o exame, não havendo omissão do julgado. De qualquer modo, o exame de
questão de fato é inadmissível na via do Incidente de Uniformização de Jurisprudência,
como se observa na Súmula nº 42 da TNU, de seguinte teor: “Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”. Não sendo
cabível, também, no exame dos Embargos de Declaração.

4. Por fim, quanto a alegação de que “foi demonstrada a divergência nos Pedido de
Uniformização regional de Jurisprudência”, a assertiva não compõe fundamentação
legal para o provimento do recurso interposto. A parte poderá interpor recurso
adequado a desafiar o julgado que se mantém irresignado, não se podendo elastecer o
campo cognitivo da via processual escolhida.
5. No mais, fica evidente que o objetivo da parte é obter provimento jurisdicional
substitutivo do julgado questionado, no entanto, a via dos Embargos de Declaração se
prestam ao aperfeiçoamento da decisão quando houver omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022, do CPC, no entanto, o
caso concreto não apresenta nenhuma das hipóteses legais de alteração do julgado
atacado.
6. Recurso interposto improvido.
I - Relatório
1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte Autora em que
alegou, resumidamente, que houve omissão e contradição no acórdão, posto que: “1. A
aposentadoria do Embargante foi cessada em dezembro de 2019, conforme pode ser
verificado no CNIS do mesmo e não em 2018, como afirma o acórdão, portanto, na
vigência da Lei 13.847/2019; 2. não foi observado o princípio da isonomia e da dignidade
da pessoa humana; 3.não foi observada a questão social do Embargante da forma como
determina a súmula 78 e foi demonstrada a divergência nos Pedido de Uniformização
regional de Jurisprudência.”
A parte Embargante, ainda, invocou artigos da IN nº 77/2005 para defender que ao
tempo de início de vigência da Lei nº 13.847/2019, ainda ostentava a qualificação
jurídica de aposentado, de modo que não seria possível a revisão de seu benefício
previdenciário. A parte Embargante teceu considerações diversas, inclusive, de que o
Acórdão atacado não examinou as condições pessoais da parte Autora e, ao final,
requereu o provimento dos Embargos de Declaração para os fins de do provimento ao
recurso da parte Autora.
Não houve apresentação de contra-razões.
II – Fundamentação
A parte Autora alegou omissão e contradição no julgado atacado, sob o fundamento de
que “A aposentadoria do Embargante foi cessada em dezembro de 2019, conforme
pode ser verificado no CNIS do mesmo e não em 2018, como afirma o acórdão, portanto,
na vigência da Lei 13.847/2019;”

Não vislumbro contradição no Acórdão atacado que corretamente indicou o ano de
2018 como ano de cessação do benefício, como consta expressamente no Comunicado
de Decisão do Anexo 10 do INSS que indica que a data da cessação do Benefício(DCB)
foi 05/06/2018.
Chama a atenção, ainda, que a própria parte Autora na inicial da demanda,
expressamente admitiu que o seu benefício foi cessado em 2018, como se observa por
um dos seus pedidos formulados, nos seguintes termos:
O pagamento do Retroativo desde o momento em que o Requerente teve
seu benefício cessado pelo INSS que será em (05/06/2018) até o efetivo
restabelecimento do benefício, tudo devidamente corrigido com juros e
correção monetária.
No mais, a insurgência da parte Autora visa a revisão da interpretação dos fatos
apresentados, não sendo possível o reexame na via estreita dos Embargos de
Declaração.
Alegou, ainda, a parte Autora que não foi observado o princípio da isonomia e da
dignidade da pessoa humana. A parte Embargante alegou que não houve o exame das
condições pessoais em face da Súmula nº 78 da TNU, bem como que não foram
aplicados ao caso os princípios acima referidos. Os princípios mencionados pela parte
Autora não compõem fundamentação obrigatória do Acórdão atacado, não havendo
omissão a ser suprida. Sobre o exame das condições pessoais o Acórdão da 1ª TR-PE
expressamente realizou o exame como se observa pela transcrição de um dos seus
trechos:
Por fim, em consonância com o entendimento da TNU, passo a análise das
condições pessoais.
Restou descrito em perícia judicial (anexo 25), no momento do exame
físico, que o Sr. Damião está consciente, orientado, eupnéico, afebril,
corado, emagrecido, não apresentando lesões na pele, sem relatos de
infecção oportunistas, não sendo possível identificar que ela é portadora
do HIV, estando ressalvado, no momento, do preconceito que,
infelizmente, ainda circunda os portadores da doença em questão.
Ademais, saliento que, embora o demandante não seja alfabetizado,
reside em Recife onde é possível o acesso ao mercado de trabalho,
atualmente apresentando 56 anos e tendo exercido a função de servente
de obras.
Ainda, não se pode deixar de registrar que a exigência de exame de HIV para
a contratação é prática vedada pela ordem constitucional vigente, que

proíbe qualquer discriminação nos critérios de seleção do trabalhador.
Neste sentido dispõe a Portaria nº 1.246/2010 do Ministério do Trabalho e
Emprego:
“Art. 2º: Não será permitida, de forma direta ou indireta, nos exames
médicos por ocasião da admissão, mudança de função, avaliação periódica,
retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego, a testagem do
trabalhador quanto ao HIV.”
De qualquer modo, o exame de questão de fato é inadmissível na via do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, como se observa na Súmula nº 42 da TNU, de seguinte
teor: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria
de fato”. Não sendo cabível, também, no exame dos Embargos de Declaração.
Por fim, quanto a alegação de que “foi demonstrada a divergência no Pedido de
Uniformização regional de Jurisprudência”, a assertiva não compõe fundamentação
legal para o provimento do recurso interposto.
No mais, fica evidente que o objetivo da parte é obter provimento jurisdicional
substitutivo do julgado questionado, no entanto, a via dos Embargos de Declaração se
prestam ao aperfeiçoamento da decisão quando houver omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022, do CPC, no entanto, o
caso concreto não apresenta nenhuma das hipóteses legais de alteração do julgado
atacado. A parte poderá interpor recurso adequado a desafiar o julgado que se mantém
irresignado, não se podendo elastecer o campo cognitivo da via processual escolhida.
III – Conclusão
Nego provimento ao recurso de Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência negou provimento aos Embargos
de Declaração, nos termos do Relatório, Voto e Ementa supras.
Recife, data do julgamento.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento aos
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Vencidos, Dra. Kylce Anne e
Dr. Fábio Cordeiro.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

05. 0503190-37.2018.4.05.8202
Recorrente: Raione Ferreira Pereira
Adv/Proc: Maria Claudino (PB005775 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA ALEGANDO QUE HOUVE VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 46 DA TNU E QUE HÁ
ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE
SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14, DA LEI
Nº 10.259/01. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 42 DA TNU. RECURSO IMPROVIDO.
1.A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente deste Turma
Regional de Uniformização, alegando que o julgado atacado estaria contrariando a
Súmula nº 46 da TNU, bem como pelo fato de haver provas suficientes nos autos que
permitem a concessão do benefício de salário-maternidade.
2.O Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência está fundado no art. 14, da
Lei nº 10.259/01, de seguinte teor: “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.”

3.Os fundamentos fáticos usados no recurso apresentado, no caso, julgado em
contrariedade à Súmula da TNU e a existência de provas nos autos suficientes para a
reforma do julgado, não são adequados para fundamentar o Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência, que não se confunde com um outro recurso que
permita a reapreciação dos mesmos fundamentos já usados no recurso inominado.
4.A alternativa processual do IRUJ visa uniformizar o entendimento no âmbito das
Turmas sob jurisdição no Tribunal a que estiverem vinculadas. No caso, a parte não
trouxe um julgado atacado, ao menos, que se possa examinar em confronto com o
Acórdão atacado.
5. De outra parte, a mera invocação de elemetos probatórios dos autos, não são hábeis
a motivar o provimento do Agravo de Instrumento, recebido como Agravo Regimental.
É que a Súmula nº 42 da TNU não permite o conhecimento de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato.
6. A decisão atacada da Presidência deste Colegiado se mantém, inclusive, por seus
próprios fundamentos, que também invoco como razão de decidir.
7. Nego provimento ao Agravo de Instrumento, recebido como Agravo Regimental.
O Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima(Voto):
I - Relatório
A parte Autora(INSS) ingressou com Agravo de Instrumento(que recebo como AgravoRegimental), ante o princípio da fungibilidade, em face de decisão do Presidente desta
TNU, nos seguintes termos:
0503190-37.2018.4.05.8202
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
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 TR/PB, sob os fundamentos de que o
acórdão paradigma não guarda similitude com o acórdão vergastado, que o
recurso implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU) e
que o recurso não atacou todos os fundamentos da decisão recorrida
(Questão de Ordem nº 18, da TNU).
A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do pedido de
concessão de salário-maternidade, por verificar a fragilidade no acervo
probatório quanto a comprovação da qualidade de segurada especial rural,
pois a demandante possui dois vínculos registrados no CNIS, um entre 2012
e 2013 e o outro no ano de 2016, este último superior a 120 dias.
A parte autora, ora agravante, sustenta que o exercício de atividade urbana,
intercalada com a rural, não tem o condão de descaracterizar a sua

qualidade de segurada especial. Aduz, ainda, que, antes do nascimento do
seu segundo filho, ela já havia retornado para o labor rural.
Em defesa de sua tese, colaciona como paradigma a Súmula nº 46, da TNU,
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n.º 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.
De acordo com o disposto no parágrafo 1º, do artigo 14, da Lei 10.259/2001,
apenas enseja o pedido de uniformização à invocação de divergências entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais
da mesma Região. Senão, vejamos:
“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.”
No caso concreto, observa-se que parte recorrente apresentou como
paradigma a Súmula nº 46, da TNU, a qual se mostra inservível para
Incidente Regional dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, motivo pelo
qual a demonstração do dissídio jurisprudencial restou prejudicada.
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 decisão colegiada recorrida teve como
fundamento as provas coligidas aos autos, visto que a Turma Recursal
observou a anotação no CNIS de vínculo empregatício urbano por mais de
120 (cento e vinte dias) , o que descaracterizou, portanto, a qualidade de
segurada especial da parte autora, não havendo comprovação de
cumprimento de nova carência para concessão do benefício pleiteado.
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 do conjunto probatório que instruiu o processo, e,
consequentemente, reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a
caracterização do incidente.

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. Dessa forma, deve ser aplicada 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, nos termos do art.
14, inciso V, alíneas “a” e “d”, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019
(NOVO RITNU).
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região
Alegou a parte Autora em seu recurso que a decisão da Presidência deste Colegiado
incorreu em equívoco, pois o julgado atacado estaria contrariando a Súmula nº 46 da
TNU, bem como pelo fato de haver prova suficientes nos autos que permitem a
concessão do benefício de salário-maternidade.
O Presidente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência entendeu por
manter a decisão atacada por seus próprios fundamentos.
II – Fundamentação
A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente deste Turma
Regional de Uniformização, alegando que o julgado atacado estaria contrariando a
Súmula nº 46 da TNU, bem como pelo fato de haver provas suficientes nos autos que
permitem a concessão do benefício de salário-maternidade.
O Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência está fundado no art. 14, da Lei
nº 10.259/01, de seguinte teor:
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.
Os fundamentos fáticos usados no recurso apresentado, no caso, julgado em
contrariedade à Súmula da TNU e a existência de provas nos autos suficientes para a
reforma do julgado, não são adequados para fundamentar o Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência, que não se confunde com um outro recurso que
permita a reapreciação dos mesmos fundamentos já usados no recurso inominado.
A alternativa processual do IRUJ visa uniformizar o entendimento no âmbito das Turmas
sob jurisdição no Tribunal a que estiverem vinculadas. No caso, a parte não trouxe um
julgado atacado, ao menos, que se possa examinar em confronto com o Acórdão
atacado.

De outra parte, a mera invocação de elementos probatórios dos autos, não são hábeis
a motivar o provimento do Agravo de Instrumento, recebido como Agravo Regimental.
É que a Súmula nº 42 da TNU não permite o conhecimento de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato.
A decisão atacada da Presidência deste Colegiado se mantém, inclusive, por seus
próprios fundamentos, que também invoco como razão de decidir.
III – Conclusão
Nego provimento ao Agravo de Instrumento, que foi recebido como Agravo Regimental.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decide,
por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela parte Autora, nos
termos do Relatório, Voto e Ementa supras.
Recife, data da movimentação.
Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal da 1ª TR-PE

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

06. 0508615-42.2018.4.05.8300
Recorrente: Alberto Medeiros Reithler
Adv/Proc: Edes Soares de Oliveira (AL005777 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU. DECISÃO
QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ALEGANDO QUE ESTÃO
PRESENTES OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO IRUJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
TESES JURÍDICAS CONTRAPOSTAS. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. NECESSIDADE DE
EXAMINAR A MATÉRIA FÁTICA PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES FÁTICAS DE NEGATIVA
DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. OBSTÁCULO DA SÚMULA Nº 42 DA TNU. RECURSO
IMPROVIDO.
1.A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente desta Turma
Regional de Uniformização, alegando que está devidamente demonstrado o confronto
in abstrato de tese jurídica entre as Turmas apontadas na peça recursal.
2.No caso, no entanto, por mais esforço que a parte Autora tenha realizado, não se trata
no caso de reexame da prova in abstrato, nem tampouco confronto de teses jurídicas,
pois os precedentes apresentados pela parte Recorrente não demonstram a existência
de situação fática comum, que justificaria o posicionamento meritório por este
Colegiado.
3.A parte Autora alegou que o Acórdão combatido nestes autos se refere a julgado da
1ª TR-PE que não reconheceu o tempo especial da parte Autora pela exposição ao
agente nocivo hidrocarboneto, o que se defrontaria com julgado da 2ª. TR-CE, que
reconheceria o tempo especial em na mesma situação fática da parte Autora.
3. Examinando-se os julgados da 1ª Turma Recursal de Pernambuco com os julgados da
2ª Turma Recursal do Ceará e TR-RN percebe-se, com facilidade, que não há identidade
fática entre os julgados contrapostos.
4.Nos julgados contrapostos ao julgado da 1ª TR-PE, no caso da 2ª TR-CE e na TR-RN, a
exposição aos agentes prejudiciais à saúde não é controvertida. No julgado da 1ª. TRPE, não se reconheceu a exposição ao agente nocivo quando a parte Autora
desempenhava a função de “gerente comercial”. Os julgados da TNU não se prestam
ao confronto jurisprudencial para os fins de viabilizar o exame do Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência.

5. O ponto de divergência apontado pela parte Autora “exposição ao agente
hidrocarboneto” nos julgados da TR-RN e 2ª TR-CE não se reproduzem no julgado da 1ª
TR-PE, de modo que não há razões para se avançar no julgamento de mérito do presente
incidente. Ressalta-se, ainda, que para o exame da questão controvertida posta pela
parte Autora, necessariamente teríamos que examinar os elementos de prova presentes
aos autos, de modo a aferir se no caso concreto do processo examinado pela 1ª TR-PE,
de fato, houve exposição ao agente nocivo, inviabilizando o requisito legal da necessária
controvérsia sobre questão de direito material, como se observa pelo teor do art. 14, da
Lei nº 10.259/01.
6. É de se aplicar ao caso a Súmula nº 42 da TNU, de seguinte teor: “Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
8. Nego provimento ao Agravo Regimental.
O Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima(Voto):
I - Relatório
A parte Autora ingressou com Agravo Regimental em face de decisão do Presidente
desta TNU, nos seguintes termos:
0508615-42.2018.4.05.8300
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão
da Presidência da 1ª TR/PE que inadmitiu o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência, sob os fundamentos de impossibilidade de reexame de
matéria fático-probatória (Súmula 42 da TNU) e de que o acórdão recorrido
está em consonância com entendimento dominante do Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização
(Questão de Ordem nº 13, da TNU).
O acórdão impugnado manteve sentença de improcedência do pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição, por deixar de considerar como
especiais o período de 01/10/2001 a 30/09/2015, no qual a parte autora
exerceu a função de gerente comercial em uma zona portuária.
O recorrente aduz que esteve exposto a risco devido à exposição direta a um
produto químico altamente inflamável (hidrocarboneto), o Coque do
Petróleo, e devido à exposição prolongada, sofreu risco eminente de
contrair doenças como a pneumoconiose, doença pulmonar ocupacional
com padrão restritivo causada pela inalação de poeiras inorgânicas.
Em defesa dessa tese, colaciona paradigma da 2ª TR/CE (051288071.2019.4.05.8100) 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.
Na especifica hipótese dos autos, observa-se que a Turma Recursal
não reconheceu a especialidade, pois conforme o PPP acostado aos autos,
referente ao período de 01/10/2001 a 30/09/2015, no qual a parte autora
exerceu a função de gerente comercial, ficou constatado que o documento
comprobatório se limitou ao seu ambiente de trabalho in-loco não
observando o espaço total portuário, deixando-o sujeito a riscos não
medidos.
Com efeito, para o deslinde da presente questão faz-se necessária à
revalorização do conjunto probatório constantes nos autos.
Dessa forma, tem-se como inadequada a via eleita pelo recorrente,
porquanto ataca a decisão colegiada a fim de rediscutir matéria fáticoprobatória, situação vedada em sede de incidente de uniformização,
conforme Súmula n.º 42 da TNU.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região

A parte Recorrente interpôs Agravo Regimental contra a referida decisão alegando, em
suma, que o julgado da 1ª Turma Recursal de Pernambuco estaria em confronto com
julgado da 2a Turma Recursal do Ceará, de modo que este Colegiado deveria uniformizar
o entendimento em confronto das referidas Turmas, de modo a conceder o benefício
postulado pela parte Autora.
O Presidente deste Colegiado manteve a decisão atacada por seus próprios
fundamentos.
II – Fundamentação
A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente desta Turma
Regional de Uniformização, alegando que está devidamente demonstrado o confronto
in abstrato de tese jurídica entre as Turmas apontadas na peça recursal.
No caso, no entanto, por mais esforço que a parte Autora tenha realizado, não se trata
no caso de reexame da prova in abstrato, nem tampouco confronto de teses jurídicas,
pois os precedentes apresentados pela parte Recorrente não demonstram a existência
de situação fática comum, que justificaria o posicionamento meritório por este
Colegiado.

A parte Autora alegou que o Acórdão combatido nestes autos se refere a julgado da 1ª
TR-PE que não reconheceu o tempo especial da parte Autora pela exposição ao agente
nocivo hidrocarboneto, o que se defrontaria com julgado da 2ª. TR-CE, que reconheceria
o tempo especial em na mesma situação fática da parte Autora.
Examinando-se os julgados da 1ª Turma Recursal de Pernambuco com os julgados da 2ª
Turma Recursal do Ceará e TR-RN percebe-se, com facilidade, que não há identidade
fática entre os julgados contrapostos.
Extraio o seguinte trecho da decisão da 1ª Turma Recursal de Pernambuco:
“Período de 01/10/2001 a 30/09/2015
A partir da análise dos documentos constantes dos autos CNIS (anexo 18),
verifica-se que o autor manteve vínculo com a PETRO ENERGIA IND. E COM.
LTDA, no período de 01/10/2001 a 30/09/2015.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se a presença de
PPP (anexo 04), referente ao período de 01/10/2001 a 30/09/2015,
exercendo a função de gerente comercial.
Verifica-se que o ambiente de trabalho foi em uma zona portuária,
deixando-o sujeito a riscos não medidos, pois o PPRA limitou-se ao seu
ambiente de trabalho in-loco não observando o espaço total portuário.
Desta feita, o período de 01/10/2001 a 30/09/2015, deve ser computado
como tempo comum”.
Os julgados usados para contrapor o julgado da 1ª TR-PE foram prolatados pela 2ª TRCE e pela TR-RN cujos trechos extraio para a correta compreensão do alegado confronto:
2ª TR-CE
Período de 06/06/2012 a 10/06/2014 - embora em tal interregno a
exposição aos agentes RUÍDOS E CALOR estejam dentro dos limite legais
estabelecidos, o PPP evidencia a presença de agente químico (Poeiras –
Coque/Clinquer) cuja medição é qualitativa.
TR-RN:
11. No caso presente, o conjunto dos elementos probantes constantes dos
autos (perfil profissiográfico previdenciário dos anexos 13 e 15 e laudo
pericial constante dos anexos 14 e 16) evidenciam, à saciedade, a natureza
especial da(s) atividade(s) desenvolvida(s) no(s) período(s) de 01/11/1983 a
24/12/1988 e de 01/06/1990 a 13/02/1995, tendo em vista que exercia a
função de gerente de pista em postos combustível nas empresas MONTEIRO
LTDA E COMERCIAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Nos julgados contrapostos ao julgado da 1ª TR-PE, no caso da 2ª TR-CE e na TR-RN, a
exposição aos agentes prejudiciais à saúde não é controvertida. No julgado da 1ª. TRPE, não se reconheceu a exposição ao agente nocivo quando a parte Autora

desempenhava a função de “gerente comercial”. Os julgados da TNU não se prestam
ao confronto jurisprudencial para os fins de viabilizar o exame do Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência.

O ponto de divergência apontado pela parte Autora “exposição ao agente
hidrocarboneto” nos julgados da TR-RN e 2ª TR-CE não se reproduzem no julgado da 1ª
TR-PE, de modo que não há razões para se avançar no julgamento de mérito do presente
incidente. Ressalta-se, ainda, que para o exame da questão controvertida posta pela
parte Autora, necessariamente teríamos que examinar os elementos de prova presentes
aos autos, de modo a aferir se no caso concreto do processo examinado pela 1ª TR-PE,
de fato, houve exposição ao agente nocivo, inviabilizando o requisito legal da necessária
controvérsia sobre questão de direito material, como se observa pelo teor do art. 14, da
Lei nº 10.259/01:
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.
É de se aplicar ao caso a Súmula nº 42 da TNU, de seguinte teor: “Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
III – Conclusão
Nego provimento ao Agravo Regimental.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decide,
por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela parte Autora, nos
termos do Relatório, Voto e Ementa supras.
Recife, data da movimentação.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal da 1ª TR-PE
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu rejeitar questão de ordem arguida
por Dr. Fábio Cordeiro que reconhecia impedimento do Relator na TRU por ter sido

Relator na Turma Recursal de origem e, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao agravo interno.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

07. 0524208-14.2018.4.05.8300
Recorrente: Rildo Martins da Silva
Adv/Proc: Bruno de Albuquerque Baptista (PE019805 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU. DECISÃO
QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ALEGANDO QUE ESTÃO
PRESENTES OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO IRUJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
TESES JURÍDICAS CONTRAPOSTAS. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. NECESSIDADE DE
EXAMINAR A MATÉRIA FÁTICA PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES FÁTICAS DE NEGATIVA
DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. OBSTÁCULO DA SÚMULA Nº 42 DA TNU. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente deste Turma
Regional de Uniformização, alegando que está devidamente demonstrado o confronto
in abstrato de tese jurídica entre as Turmas apontadas na peça recursal.
2. Por mais esforço que a parte Autora tenha realizado não se trata no caso de reexame
da prova in abstrato, nem tampouco confronto de teses jurídicas, pois os precedentes
apresentados pela parte Recorrente não demonstram a existência de situação fática
comum, que justificaria o posicionamento meritório por este Colegiado.
3.A parte Autora alegou que o Acórdão combatido nestes autos se refere a julgado da
1ª TR-PE que não reconheceu o tempo especial da parte Autora pelo exercício da função

de “chefe de equipe” e que a parte Autora estava exposta ao agente eletricidade acima
do limite de tolerância de 250 V. Alegou, ainda, a parte Autora em seu recurso que a
Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe vem reconhecendo o tempo especial ao
Segurado que comprova a exposição ao agente eletricidade acima do limite de
tolerância.
4. A parte Recorrente ao transcrever trecho do Acórdão da 1ª TR-PE olvidou, no entanto,
de trazer trecho complementar do Voto que bem demonstra que a parte Autora não
estava exposta ao agente eletricidade. Eis trecho do Voto da 3ª TR-PE: “Destaco que o
laudo técnico coligido sob o anexo 16 não faz qualquer referência à atividade que foi
desenvolvida pelo demandante, tendo feito alusão apenas a eletricistas. Como o
demandante desenvolveu atividade diversa, as informações do laudo não são hábeis
a demonstrar a natureza especial das suas condições de trabalho. Entendo, assim, que
não restou demonstrada a exposição do autor a agentes nocivos, daí porque os
períodos controvertidos deverão ser computados apenas como tempo comum.”
5. A parte Recorrente invocou precedente da Turma Recursal da Seção Judiciária de
Sergipe, transcrevendo o seguinte teor: “Agentes nocivos: choques elétricos (tensão
acima de 250 volts) Prova: PPP (anexo 10, páginas 5/6). Enquadramento legal: tensão
acima de 250 volts, portanto, superior ao limite de 250 volts estabelecido no Recurso
Especial Repetitivo n. 1.306.113. Conclusão: é possível o reconhecimento da
especialidade das atividades exercidas no intervalo em questão em função da exposição
da parte autora a tensão superior a 250 volts.”
6. Confrontando-se o julgado da TR-SE com o proferido na 3ª TR-PE, fica evidenciado
que não há identidade fática entre os julgados contrapostos que permita o exame
meritório do presente IRUJ. O ponto de divergência apontado pela parte Autora
“exposição ao agente eletricidade acima de 250V” no julgado da TR-SE não se reproduz
no julgado da 3ª TR-PE, de modo que não há razões para se avançar no julgamento de
mérito do presente incidente. Ressalta-se, ainda, que para o exame da questão
controvertida posta pela parte Autora, necessariamente teríamos que examinar os
elementos de prova presentes aos autos, inviabilizando o requisito legal da necessária
controvérsia sobre questão de direito material, como se observa pelo teor do art. 14, da
Lei nº 10.259/01: 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.
7. É de se aplicar ao caso a Súmula nº 42 da TNU, de seguinte teor: “Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
8. Nego provimento ao Agravo Regimental.
O Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima(Voto):

I - Relatório
A parte Autora ingressou com Agravo Regimental em face de decisão do Presidente
desta TNU, nos seguintes termos:
0524208-14.2018.4.05.8300
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de agravo inominado, interposto pela parte autora, contra decisão
da Presidência da 3ª TR/PE que inadmitiu o Incidente de Uniformização
Regional de Jurisprudência, ao fundamento de que o recurso implicaria em
reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
O Acórdão recorrido manteve sentença de improcedência do pedido de
aposentadoria especial, porque a parte autoral não comprovou sua
exposição ao agente nocivo eletricidade em condições prejudiciais à saúde
(superior a 250 volts), de forma habitual e permanente, haja vista a sua
função de “encarregado/supervisor de turma”.
A
parte
autora,
ora
agravante,
sustenta ser possível o reconhecimento da especialidade das atividades
exercidas no intervalo em questão em função da exposição da parte autora
a tensão superior a 250 volts
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/SE (050477020.2018.4.05.8100), 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.
Na hipótese dos autos, a decisão colegiada entendeu que, muito embora o
PPP informe que o autor esteve exposto a risco de choque elétrico de 380v
– 13,8Kv, a profissiografia demonstra que ele não exerceu a atividade de
eletricista, mas, sim, de chefe de equipe, distribuindo as tarefas aos
eletricistas e aos eletropodadores, não restando demonstrada a exposição
do autor a agentes nocivos, daí porque os períodos controvertidos deverão
ser computados apenas como tempo comum
Por outro lado, o autor pretende a uniformização da seguinte tese:
independente da função exercida pelo
segurado, o mesmo tem o direito ao reconhecimento da especialidade
do período, desde que o PPP indique o agente nocivo eletricidade acima de
250v.
Contudo, 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.
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. 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.
Dessa forma, deve ser aplicada 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.
Expedientes necessários.
Recife/PE, (data supra).
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região
A parte Recorrente interpôs Agravo Regimental contra a referida decisão alegando, em
suma, que o julgado da 3ª Turma Recursal de Pernambuco estaria em confronto com
julgado da Turma Recursal de Sergipe, de modo que este Colegiado deveria uniformizar
o entendimento em confronto das referidas Turmas, de modo a conceder o benefício
postulado pela parte Autora.
O Presidente deste Colegiado manteve a decisão atacada por seus próprios
fundamentos.
II – Fundamentação
A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente deste Turma
Regional de Uniformização, alegando que está devidamente demonstrado o confronto
in abstrato de tese jurídica entre as Turmas apontadas na peça recursal.
No caso, no entanto, por mais esforço que a parte Autora tenha realizado, não se trata
no caso de reexame da prova in abstrato, nem tampouco confronto de teses jurídicas,
pois os precedentes apresentados pela parte Recorrente não demonstram a existência
de situação fática comum, que justificaria o posicionamento meritório por este
Colegiado.
A parte Autora alegou que o Acórdão combatido nestes autos se refere a julgado da 1ª
TR-PE que não reconheceu o tempo especial da parte Autora pelo exercício da função
de “chefe de equipe” e que a parte Autora estava exposta ao agente eletricidade acima
do limite de tolerância de 250 V. Alegou, ainda, a parte Autora em seu recurso que a
Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe vem reconhecendo o tempo especial ao
Segurado que comprova a exposição ao agente eletricidade acima do limite de
tolerância. Extraio o seguinte trecho do recurso interposto:

A c. terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais decidiu dar
provimento ao recurso inominado do INSS, sob o argumento de que “Muito
embora informe que o autor esteve exposto a risco de choque elétrico de
380v – 13,8Kv, a profissiografia demonstra que ele não exerceu a atividade
de eletricista, mas, sim, de chefe de equipe, distribuindo as tarefas aos
eletricistas e aos eletropodadores.”.
A parte Recorrente olvidou, no entanto, de trazer trecho complementar do Voto que
bem demonstra que a parte Autora não estava exposta ao agente eletricidade. Eis
trecho do Voto da 3ª TR-PE:
Destaco que o laudo técnico coligido sob o anexo 16 não faz qualquer
referência à atividade que foi desenvolvida pelo demandante, tendo feito
alusão apenas a eletricistas. Como o demandante desenvolveu atividade
diversa, as informações do laudo não são hábeis a demonstrar a natureza
especial das suas condições de trabalho. Entendo, assim, que não restou
demonstrada a exposição do autor a agentes nocivos, daí porque os
períodos controvertidos deverão ser computados apenas como tempo
comum.
De outra parte, a parte Recorrente invocou precedente da Turma Recursal da Seção
Judiciária de Sergipe, transcrevendo o seguinte teor: “Agentes nocivos: choques
elétricos (tensão acima de 250 volts) Prova: PPP (anexo 10, páginas 5/6).
Enquadramento legal: tensão acima de 250 volts, portanto, superior ao limite de 250
volts estabelecido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.306.113. Conclusão: é possível o
reconhecimento da especialidade das atividades exercidas no intervalo em questão em
função da exposição da parte autora a tensão superior a 250 volts.”
Confrontando-se o julgado da TR-SE com o proferido na 3ª TR-PE, fica evidenciado que
não há identidade fática entre os julgados contrapostos que permita o exame meritório
do presente IRUJ. O ponto de divergência apontado pela parte Autora “exposição ao
agente eletricidade acima de 250V” no julgado da TR-SE não se reproduz no julgado da
3ª TR-PE, de modo que não há razões para se avançar no julgamento de mérito do
presente incidente. Ressalta-se, ainda, que para o exame da questão controvertida
posta pela parte Autora, necessariamente teríamos que examinar os elementos de
prova presentes aos autos, inviabilizando o requisito legal da necessária controvérsia
sobre questão de direito material, como se observa pelo teor do art. 14, da Lei nº
10.259/01:
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.

É de se aplicar ao caso a Súmula nº 42 da TNU, de seguinte teor: “Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
III – Conclusão
Nego provimento ao Agravo Regimental.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decide,
por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela parte Autora, nos
termos do Relatório, Voto e Ementa supras.
Recife, data da movimentação.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal da 1ª TR-PE
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

08. 0501747-78.2019.4.05.8311
Recorrente: Vivian Maria de Santana
Adv/Proc: Alexandre Augusto Santos de Vasconcelos e outro
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU. DECISÃO
QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ALEGANDO QUE ESTÃO
PRESENTES OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO IRUJ INTERPOSTO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE TESES JURÍDICAS CONTRAPOSTAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
TESES JURÍDICAS CONTRAPOSTAS. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. NECESSIDADE DE
EXAMINAR A MATÉRIA FÁTICA PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES FÁTICAS DE NEGATIVA
DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. OBSTÁCULO DA SÚMULA Nº 42 DA TNU. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente deste Turma
Regional de Uniformização, alegando que está devidamente demonstrado o confronto
in abstrato de tese jurídica.
2. No caso, no entanto, por mais esforço que a parte Autora tenha realizado, não se trata
no caso de reexame da prova in abstrato, pois o confronto dos precedentes
apresentados pela parte Autora não demonstram a existência de exames diversos das
Turmas Recursais em confronto quanto à mesma situação fática.
3. O julgado da 1ª TR-PE negou a pretensão da parte Autora por considerar que a parte
Autora não demonstrou a incapacidade. Os trechos do Voto a seguir bem demonstra
que não há identidade fática com o julgado paradigma: “A análise processual, vislumbro
da perícia (Anexo 15) ser o demandante portador de Transtorno Maníaco Depressivo,
desde maio de 2015, com incapacidade total e temporária, iniciada em setembro de
2019. Esclareço ainda que o perito aponta para compensação da patologia, não havendo
elementos para determinar a incapacidade atual em data diversa da informada no
laudo.”
4. O julgado da TR-SE levou em consideração para a tomada de decisão, também, os
seguintes elementos fáticos, acima destacados: “não se podem ignorar o diagnóstico
positivo de enfermidade psiquiátrica de caráter instável e o gozo anterior por
considerável período (09.2012 a 01.2017), inclusive com renovação judicial (050383694.2016.4.05.8500).
5. Os fundamentos fáticos usados no julgado confrontado não se reproduzem, por
similaridade, no caso sob exame, sendo incabível a reforma da decisão recorrida da
Presidência deste Colegiado. Acaso o Incidente interposto pela parte Autora fosse
admitido, necessariamente, teríamos que nos debruçar sobre os elementos fáticos já
apreciados pela 1ª instância e 2ª instância, desnaturando o confronto legal previsto pelo
art. 14, da Lei nº 10.259/01, o que resultaria, por sua vez, em violação à Súmula nº 42

da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
6. Nego provimento ao Agravo Regimental.

O Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima(Voto):
I - Relatório
A parte Autora ingressou com Agravo Regimental em face de decisão do Presidente
desta TNU, nos seguintes termos:
501747-78.2019.4.05.8311
DECISÃO
Vistos, etc.
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/PE, sob o fundamento de
impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória (Súmula 42 da
TNU).
O acórdão impugnado manteve sentença de improcedência do
restabelecimento/concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria
por invalidez, uma vez que o laudo pericial acostado atesta que, apesar de
ser portadora de transtorno maníaco depressivo, a parte autora não
apresenta qualidade de segurado.
O agravante aduz que não se pode ignorar o diagnóstico positivo de
enfermidade psiquiátrica de caráter instável e o gozo anterior por con
siderável período. Sendo assim, sustenta que o contexto probatório
autoriza a retroação do início da incapacidade a momento em que a parte
recorrente ainda possuía a qualidade de segurada do RGPS.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/SE (050861184.2018.4.05.8500), 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 hipótese dos autos, a decisão colegiada, com base no CNIS da parte
autora, vislumbrou a ausência da qualidade se segurado, pois o seu último
vínculo data de 21/04/2018, sendo assim, como não reverteu contribuições
ao INSS nesse ínterim, a parte autora teria perdido a qualidade de segurada
em 16/06/2019. Ademais, ficou consignado que o perito informou, nos

esclarecimentos em anexo 26, pela impossibilidade de retroagir a data de
início da incapacidade, em razão de que a patologia é passível de períodos
de compensação.
Por outro lado, o autor pretende a uniformização do posicionamento no
sentido de que o contexto probatório autoriza a retroação do início da
incapacidade a momento em que a parte recorrente ainda possuía a
qualidade de segurada do RGPS.
Contudo, 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
determinadas hipóteses jurídicas.
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. 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.
Dessa forma, deve ser aplicada 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.
Expedientes necessários.
Recife (PE), (data supra).
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região.
Alegou a parte Autora em seu recurso que a decisão da Presidência deste Colegiado não
aplicou com correção a Súmula nº 42, da TNU. Ao invocar precedente da TNU((TNU PEDILEF: 00125010220114013600, Relator: JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY
QUEIROGA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de Publicação: 09/10/2015),
defendeu a parte Recorrente:
“...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.
Em outras palavras, quando a divergência se referir à prova em tese
(analisada em abstrato) é caso de valoração (passível de exame pela TNU),
quando, porém, a divergência referir-se à aplicação in concretu da prova é o
caso de reexame da prova, incidindo na vedação contida na Súmula 42 desta
Corte, o que não ocorre no caso em comento.
O Presidente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência entendeu por
manter a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

II – Fundamentação
A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente deste Turma
Regional de Uniformização, alegando que está devidamente demonstrado o confronto
in abstrato de tese jurídica.
No caso, no entanto, por mais esforço que a parte Autora tenha realizado, não se trata
no caso de reexame da prova in abstrato, pois o confronto dos precedentes
apresentados pela parte Autora não demonstram a existência de exames diversos das
Turmas Recursais em confronto quanto à mesma situação fática.
No precedente citado pela parte Autora(TR-SE) que estaria em confronto com o julgado
da 1ª TR-PE, pode-se destacar o seguinte excerto:
“Na hipótese, embora o perito judicial tenha atestado o início da
incapacidade em 02.2019, não se podem ignorar o diagnóstico positivo de
enfermidade psiquiátrica de caráter instável e o gozo anterior por
considerável período (09.2012 a 01.2017), inclusive com renovação judicial
(0503836- 94.2016.4.05.8500). Associados tais fatores à vasta
documentação unilateral a evidenciar incapacidade antes da perda da
qualidade de segurada (16.03.2018), tem-se que o contexto probatório
autoriza a retroação do início da incapacidade a momento em que a a parte
recorrente ainda possuía a qualidade de segurada do RGPS, sobretudo
diante do quadro atual de pandemia sanitária de conhecimento público e
notório.”(negritos inexistentes no original).
De outra parte, o julgado da 1ª TR-PE destes autos, traz situação fática que não é idêntica
ao julgado em confronto, como se pode observar por trechos do referido julgado:
A análise processual, vislumbro da perícia (Anexo 15) ser o demandante
portador de Transtorno Maníaco Depressivo, desde maio de 2015, com
incapacidade total e temporária, iniciada em setembro de 2019.
Esclareço ainda que o perito aponta para compensação da patologia, não
havendo elementos para determinar a incapacidade atual em data diversa
da informada no laudo.
De mais a mais constato que o demandante percebeu benefício por
incapacidade no período de 11/11/2016 a 21/04/2018, mantendo-se na
qualidade de segurado até 15/06/2019.
Dessa maneira, não havendo a qualidade de segurado, entendo que a
sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Os trechos acima destacados permitem perceber que os julgados em confronto não
possuem a mesma similitude fática, nem tampouco se contrapõem ao exame das
questões de direito material.
Não se pode desconsiderar por fim, que a decisão da JFSE(invocada como paradigma no
IRUJ) levou em consideração para a tomada de decisão, também, os seguintes
elementos fáticos: “não se podem ignorar o diagnóstico positivo de enfermidade
psiquiátrica de caráter instável e o gozo anterior por considerável período (09.2012 a
01.2017), inclusive com renovação judicial (0503836- 94.2016.4.05.8500).
Os fundamentos fáticos usados no julgado confrontado não se reproduzem, por
similaridade, no caso sob exame, sendo incabível a reforma da decisão recorrida da
Presidência deste Colegiado. Acaso o Incidente interposto pela parte Autora fosse
admitido, necessariamente, teríamos que nos debruçar sobre os elementos fáticos já
apreciados pela 1ª instância e 2ª instância, desnaturando o confronto legal previsto pelo
art. 14, da Lei nº 10.259/01, o que resultaria, por sua vez, em violação à Súmula nº 42
da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
III – Conclusão
Nego provimento ao Agravo Regimental.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decide,
por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela parte Autora, nos
termos do Relatório, Voto e Ementa supras.
Recife, data da movimentação.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal da 1ª TR-PE
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

09. 0504634-83.2019.4.05.8101
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Maria Dolores Lopes da Costa
Adv/Proc: Diego Emmanuel Pitombeira Bandeira Régis (CE030376 )
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU. DECISÃO
QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ALEGANDO QUE ESTÃO
PRESENTES OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO IRUJ INTERPOSTO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE TESES JURÍDICAS CONTRAPOSTAS. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS.
NECESSIDADE DE EXAMINAR A MATÉRIA FÁTICA PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES
FÁTICAS DE NEGATIVA DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. OBSTÁCULO DA SÚMULA Nº
42 DA TNU E SÚMULA Nº 43, DA TNU. RECURSO IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte Ré(INSS)é de reforma da decisão do Presidente deste Turma
Regional de Uniformização, alegando que está devidamente demonstrado o confronto
de teses a justificar o exame do Incidente Regional de Interpretação de lei federal.
2. No caso, no entanto, por mais esforço que a parte Ré(INSS)tenha realizado, não se
trata de reexame da prova in abstrato, pois o confronto dos precedentes apresentados
pela parte Autora não demonstram a existência de exames diversos das Turmas
Recursais em confronto quanto à mesma situação fática.
3. Os fundamentos fáticos usados no julgado confrontado não se reproduzem, por
similaridade, no caso sob exame, sendo incabível a reforma da decisão recorrida da
Presidência deste Colegiado. Acaso o Incidente interposto pela parte Autora fosse
admitido, necessariamente, teríamos que nos debruçar sobre os elementos fáticos já
apreciados pela 1ª instância e 2ª instância, desnaturando o confronto legal previsto pelo

art. 14, da Lei nº 10.259/01, o que resultaria, por sua vez, em violação à Súmula nº 42
da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
4. Pelo exame do Acórdão combatido (1ª TR-CE) verifica-se que o julgado atacado
consignou que havendo coisa julgada em demanda anterior e caberia ao INSS a prova
de que houve alteração da situação fática que legitimasse a reapreciação da demanda.
O INSS, no entanto, não teria se desincumbido do seu ônus processual, ficando
caracterizada a coisa julgada, não sendo necessária a produção de prova pericial.
5. O julgado da 3ª TR-CE, usado como paradigma para o confronto jurisprudencial,
consignou que “- Não obstante, observa-se que, nos presentes autos, não houve perícia
médica que possa demonstrar se a parte autora realmente está incapacitada para a
atividade laboral, seja a que exerce atualmente, seja atividade diversa. De fato, há nos
autos somente o laudo feito em 2016 (anexo 18)”.
6. A necessidade ou não de perícia médica, ou seja, produção de prova para o
julgamento, é matéria que é índole processual e não material, de modo a aplicar-se a
Súmula nº 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria
processual”.
7. Nego provimento ao Agravo Regimental.

O Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima(Voto):
I - Relatório
A parte Ré(INSS) ingressou com Agravo Regimental em face de decisão do Presidente
desta TNU, nos seguintes termos:
DECISÃO MONOCRÁTICA
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/CE, sob o fundamento de que o
recurso versa sobre matéria processual (Súmula nº 43, da TNU)
e que o recurso implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da
TNU).
A Turma Recursal manteve sentença de procedência do pedido de
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, verificando que a
autarquia não apresentou prova cabal de que a parte autora não se
encontrava mais incapacitada, incidindo, portanto, a coisa julgada dos autos
do processo anterior em que fora concedido o benefício.

A autarquia previdenciária federal, ora agravante, sustenta que é necessária
a realização de uma perícia judicial quando houver cessação de
aposentadoria por invalidez após perícia médica administrativa.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma do 3ª TR/CE (051030876.2018.4.05.8101), 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.
Observa-se que o fundo de direito do presente incidente é de natureza
eminentemente processual, pois a parte agravante pugna pela produção de
prova pericial. Dessa forma, incide, a Súmula nº 43, da TNU, segundo a qual:
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”.
Outrossim, verifica-se que a Turma Recursal manteve procedência do
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, porquanto a perícia
administrativa colacionada aos autos não se mostrava hábil para demonstrar
a situação de capacidade da parte autora, razão pela qual deveria incidir a
coisa julgada dos autos do processo nº 0507140-81.2009.4.05.8101 em que
o benefício fora anteriormente concedido.
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
determinadas hipóteses jurídicas.
Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida quanto o
acórdão paradigma tiveram como fundamento as documentações
apresentadas dos autos respectivos. Neste 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 do acervo
probatório que instruiu o processo, e, consequentemente, reclamando a
reanálise de provas, impossibilitando a caracterização do incidente.
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. Dessa forma, deve ser aplicada 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, nos termos do art.
14, inciso V, alíneas “d” e “e”, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019
(NOVO RITNU).
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região

Alegou a parte Ré(INSS) em seu recurso que a decisão da Presidência deste Colegiado
incorreu em equívoco, por estar configurado o confronto de teses jurídicas que exigem
o pronunciamento deste Colegiado.
O Presidente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência entendeu por
manter a decisão atacada por seus próprios fundamentos.
II – Fundamentação
A pretensão da parte Ré(INSS)é de reforma da decisão do Presidente deste Turma
Regional de Uniformização, alegando que está devidamente demonstrado o confronto
in abstrato de tese jurídica.
No caso, no entanto, por mais esforço que a parte Ré(INSS) tenha realizado, não se trata
de reexame da prova in abstrato, nem tampouco confronto de teses jurídicas, mas de
pois o confronto dos precedentes apresentados pela parte Autora não demonstram a
existência de exames diversos das Turmas Recursais em confronto quanto à mesma
situação fática.
O precedente citado pela parte Ré(INSS), da 3ª TR-CE estaria em confronto com o
julgado ora sob reexame da 1ª TR-CE, Anexo 22.
Pelo exame do Acórdão combatido (1ª TR-CE) verifica-se que o julgado atacado
consignou que havendo coisa julgada em demanda anterior e caberia ao INSS a prova
de que houve alteração da situação fática que legitimasse a reapreciação da demanda.
O INSS, no entanto, não teria se desincumbido do seu ônus processual, ficando
caracterizada a coisa julgada, não sendo necessária a produção de prova pericial.
O julgado atacado deixou registrado(1ª TR-CE):
Com efeito, em tendo sido o benefício concedido judicialmente, não poderia
o INSS têlo cessado sem a realização de perícia que demonstrasse que houve
alteração do quadro fático patológico, sob pena de implicar ofensa à coisa
julgada material formada no primeiro processo.
Nesse esteio, e considerando que o ônus de tal comprovação é do INSS,
descabe a realização de nova perícia.
O Acórdão recorrido da 3ª Turma Recursal do Ceará, por sua vez, transcrito pela parte
Recorrente em seu Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, trouxe
matéria que não possui similitude fática com o julgado da 1ª Turma Recursal do Ceará.
Eis trecho do julgado da 3ª TR-CE:
- No caso, o autor foi chamado a fazer uma perícia administrativa
revisional, a qual foi constatada a existência de capacidade atual. - Cumpre
salientar que o artigo 43, § 4º da lei 8.213/1991 é claro ao expor que “O

segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer
momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a
aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o
disposto no art. 101 desta Lei”. - Não obstante, observa-se que, nos
presentes autos, não houve perícia médica que possa demonstrar se a
parte autora realmente está incapacitada para a atividade laboral, seja a
que exerce atualmente, seja atividade diversa. De fato, há nos autos
somente o laudo feito em 2016 (anexo 18). - Ante o exposto, DOU
PROVIMENTO ao recurso da parte RÉ, ANULANDO a sentença recorrida, de
modo a se retomar a instrução processual e, após, novo julgamento da lide.

Fica evidenciado que o julgado da 1ª TR-CE não possui a mesma situação fática do
julgado em confronto(3ª TR-CE). Cabe observar-se, ainda, que o ponto de divergência
apontado pelo INSS foi a não realização de Perícia Judicial no processo da 1ª TR-CE,
quando tal Perícia teria sido necessária no julgado em confronto na 3ª TR-CE. A questão
se teria que haver perícia ou não no julgado atacado é índole de direito processual,
também, não justificando o conhecimento do presente Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência.
Tal confronto apresentado pela parte Recorrente não se constitui em questão de direito
material, nos termos exigidos pelo art. 14, da Lei nº 10.259/01, de seguinte teor:
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.
Os fundamentos fáticos usados no julgado confrontado não se reproduzem, por
similaridade, no caso sob exame, sendo incabível a reforma da decisão recorrida da
Presidência deste Colegiado. Acaso o Incidente interposto pela parte Autora fosse
admitido, necessariamente, teríamos que nos debruçar sobre os elementos fáticos já
apreciados pela 1ª instância e 2ª instância, desnaturando o confronto legal previsto pelo
art. 14, da Lei nº 10.259/01, o que resultaria, por sua vez, em violação à Súmula nº 42
da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
III – Conclusão
Nego provimento ao Agravo Regimental.
ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decide,
por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela parte Autora, nos
termos do Relatório, Voto e Ementa supras.
Recife, data da movimentação.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal da 1ª TR-PE
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, conhecer o recurso,
vencido na admissibilidade Dr. Fábio Cordeiro e, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

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

10. 0528594-71.2019.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): João Carlos Barbosa Da Silva
Adv/Proc: George Ponte Pereira (CE017360 ) e outros
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves

EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO
DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDICIONAMENTO
DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO À REABILITAÇÃO. PRECEDENTE DA TNU. DISSONÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM 38 DA TNU. INCIDENTE PROVIDO.
Vistos...
I.

O histórico.

Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão prolatado
pela 2ª Turma Recursal do Ceará.
Aduz: a) que a 2ª TRSJCE julgou procedente pedido de restabelecimento de
benefício de auxílio-doença, determinando a manutenção do benefício até a
reabilitação profissional do demandante; b) dissenso jurisprudencial em face de julgado
proferido pela 1ª TRSJCE que consignou que cabe ao INSS proceder à análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional. Requer o provimento do
incidente.
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”.
Com efeito, a decisão recorrida confirmou sentença que, constatando
incapacidade parcial e permanente, julgou procedente pedido de restabelecimento de
auxílio-doença, firmando a reabilitação profissional como condição para cessação do
benefício.
Insurgindo-se contra o condicionamento da cessação do benefício à reabilitação,
alega o INSS, em resumo, que a turma recursal de origem não pode substituir a
discricionariedade da autarquia pela sua no que se refere à elegibilidade ao processo de
reabilitação.
Cumpre destacar que a Turma Nacional de Uniformização já foi instada a se
manifestar a respeito da questão relativa à submissão do segurado a processo de
reabilitação profissional, no julgamento do Tema 177 do Índice de Representativos da
Controvérsia:

“1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não
sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial
poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por
invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise
administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a
existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a
possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas
após a sentença.” (PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500)
Depreende-se do julgado que não cabe ao Poder Judiciário impor a reabilitação
profissional com a vedação de suspensão do auxílio-doença, seja porque tal benefício
pode ser cessado durante o processo de reabilitação, caso demonstrada, por laudo
médico, a recuperação da capacidade laboral pela modificação do quadro de saúde do
segurado, seja porque a avaliação sobre a sua necessidade se insere na
discricionariedade do INSS, ou, ainda, porque condicionar o fim do benefício de auxílio
doença à habilitação do autor, significa desmotivar a parte ao próprio processo de
reabilitação.
Dessa forma, não há que se falar em cessação condicionada à reabilitação,
cabendo à autarquia previdenciária aferir a elegibilidade da parte autora a processo de
reabilitação profissional, na linha definida no Tema 177 da TNU.
Em relação ao caso concreto submetido a julgamento, 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, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS
para afastar a condicionante consignada no acórdão e determinar o encaminhamento
do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, na
linha definida no Tema 177 da TNU.
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 DAR PROVIMENTO ao
incidente 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 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer do
Incidente de Uniformização Regional e dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

11. 0520366-44.2018.4.05.8100
Recorrente: Francisco Bezerra Da Silva
Adv/Proc: Everton Reinaldo Vilar (CE039761 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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
DISSÍDIO JURIDICAMENTE VÁLIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
JURISPRUDENCIA DO STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 42 DA TNU. 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 FRANCISCO
BEZERRA DA SILVA junto ao Acórdão proferido na Ação Especial Cível movida em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Aduz: a) que almeja retificar os valores dos salários de contribuição da sua RMI
no seu período básico de cálculo (julho/1994 a abril/2011) com os valores constantes no
seu extrato previdenciário; b) dissenso jurisprudencial em face de decisão proferida pela
TRSJRN que julgou improcedente pleito de revisão de RMI por entender que o INSS não
cometeu qualquer equívoco na apuração da RMI do autor. 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 3ª TRSJCE, verificando que o benefício da parte autora foi
concedido após a vigência da Lei nº 9.876/99, consignou impossível a aplicação do art.
29, II, da Lei 8.213/91 ao caso em comento, em obediência ao princípio do “tempus regit
actum”.
Já o acórdão prolatado pela TRSJRN julgou improcedente pleito de revisão
verificando que na apuração da RMI do autor foram observados os critérios
estabelecidos no art. 29, I, da Lei 8.213/91.
Verifica-se, de plano, que a uniformização pretendida resta prejudicada, uma vez
que o próprio paradigma apresentado pelo recorrente não abarca a tese defendida no
recurso do autor acerca da necessidade de retificação de valores dos salários-decontribuição, pois não adentra nessa questão, limitando-se a afirmar correta a apuração
feita nos termos da Lei 9.876/99.
O cotejo dos julgados demonstra ausência de descompasso entre o acórdão
recorrido e o paradigma apresentado.

Ademais, a análise dos autos revela que o acórdão recorrido encontra respaldo
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante destacado na monocrática
agravada:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. REVISÃO.
SALÁRIO DEBENEFÍCIO. MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES. DIVISOR. NÚMERO
DE CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º, § 2º, DA LEI Nº 9.876/99.
A tese do recorrente no sentido de que, no cálculo da renda mensal inicial
de seu benefício previdenciário, deve ser utilizado como divisor mínimo
para apuração da média aritmética dos salários de contribuição o número
efetivo de contribuições, não tem amparo legal. Quando o segurado,
submetido à regra de transição prevista no art. 3º, § 2º, da Lei nº
9.876/99, não contribui, ao menos, pelo tempo correspondente a 60% do
período básico de cálculo, os salários de contribuição existentes são
somados e o resultado dividido pelo número equivalente a 60%
(sessenta por cento) do período básico de cálculo. Recurso especial a que
se nega provimento”. (STJ REsp: 1114345 RS 2009/00883060, Relator:
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de
Julgamento: 27/11/2012, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
06/12/2012)
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO BÁSICO DE
CÁLCULO. LEI 8.213/91. LEI 9.876/99. REDAÇÃO DO ART. 3º. PERÍODO DE
APURAÇÃO CORRESPONDENTE AO INTERREGNO ENTRE JULHO DE 1994 E
A DER. (...) Tratandose de segurado filiado em momento anterior à edição
da Lei n. 9.876/99, o período de apuração será o interregno entre julho
de 1994 e a Data da Entrada do Requerimento DER"(AgRg no REsp
1.065.080/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
7.10.2014, DJe 21.10.2014).
Ainda que se pudesse superar essas questões, é defeso a este Colegiado
incursionar a prova dos autos com vistas a avaliar o acerto ou desacerto na apuração
dos valores dos salários-de-contribuição do demandante, a teor da Súmula 42 da TNU,
que dispõe: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
Nesse contexto, seja por não estar demonstrada divergência de teses ou
contrariedade à jurisprudência, seja pela inviabilidade de reexame de provas nesta
oportunidade, não se mostram satisfeitos os pressupostos para admissão do 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.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

12. 0512014-25.2017.4.05.8200
Recorrente: IBGE - Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Felipe Luiz Chaves Santos
Adv/Proc: Caio Chaves Alves Pessoa (PB019865 ) e outro
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
VOTO VENCIDO
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO IBGE. INDENIZAÇÃO DE CAMPO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM 38
DA TNU. INCIDENTE PROVIDO.

Vistos...
I.

O histórico.

Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em face de acórdão prolatado pela
Turma Recursal da Paraíba.
Aduz: a) que a TRSJPB julgou procedente o pedido do demandante, compelindo
o demandado ao pagamento de indenização de campo, prevista no art. 16 da Lei
8.216/91, aos trabalhadores temporários contratados sob a égide da Lei 8.745/93; b)
dissenso jurisprudencial em face de julgado proferido pela TRSJRN que entendeu que o
art. 11 da Lei nº 8.745/93 “não contempla a indenização de campo para os servidores
contratados, mas tão somente para os servidores públicos efetivos, regido pela lei
8.112/90”. Requer o provimento do incidente.
O incidente foi admitido 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”.
Com efeito, o acórdão recorrido reconheceu o direito ao recebimento da
indenização de campo consignando que não deve ser conferida interpretação restritiva
quando a própria norma não impõe restrições, cabendo adotar o sentido amplo da
expressão “servidores públicos”, a qual contempla os estatutários, celetistas e
temporários.
Já o paradigma apontado entendeu que a indenização por trabalho de campo em
virtude de deslocamentos para realização de pesquisas fora do município de lotação,
regida pela Lei nº 8.216/93, não é devida aos servidores temporários contratados (Lei
nº 8.745/93), mas apenas aos servidores públicos efetivos (Lei nº 8.112/90)
Na espécie, cinge-se a controvérsia acerca da concessão da vantagem pecuniária
denominada “indenização de campo”, prevista no art. 16 da Lei 8.745/91, a
trabalhadores temporários do IBGE contratados sob a égide da Lei 8.745/93.
Infere-se do art. 16 da Lei 8.216/91 que é devido o pagamento de indenização
aos servidores que se afastarem do local de trabalho, sem direito à percepção de diárias,
para realizarem trabalhos de campo.

Contudo, o benefício versado na norma em questão tem como alvo
apenas
servidores titulares de cargos públicos, excluindo-se os contratados temporários, tendo
em vista que estes são regidos por legislação específica (Lei 8.745/93)
Aos contratados temporários, na qualidade de agentes públicos durante a
vigência do contrato com a Administração Pública, aplicam-se tão somente as
disposições da Lei nº 8.112, de 1990, que estão elencadas no art. 11 da lei de regência.
Com efeito, pode-se concluir que não há norma específica prevendo indenização
de campo para os contratados temporários para serviço de excepcional interesse
público.
À luz do exposto, verifica-se que a concessão da vantagem pecuniária pleiteada
extrapola o ordenamento legal, violando o teor da Súmula Vinculante nº 37 (Não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento de isonomia.)
Em relação ao caso concreto submetido a julgamento, 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 improcedente o pedido.
b) PROPONHO, neste âmbito regional, a tese seguinte: “É indevida a extensão
da vantagem pecuniária denominada “indenização de campo”, prevista no
art. 16 da Lei 8.745/91, a trabalhadores temporários do IBGE.”
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INDENIZAÇÃO DE CAMPO.
ART. 16 DA LEI 8.216/91. ART. 4 DO DECRETO 5.992/06. PREVISÃO LEGAL.
RECURSO 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 Turma
Recursal da Paraíba, que reformou a sentença de improcedência para condenar o
IBGE ao pagamento da denominada indenização por trabalho de campo em favor
do autor, na qualidade de servidor público temporário do IBGE.

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).

Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega que o acórdão
da Turma Recursal da Paraíba diverge do entendimento firmado pela Primeira
Turma Recursal do Rio Grande do Norte nos autos do processo nº. 050970513.2017.4.05.8400, segundo o qual não há previsão legal para o pagamento de
indenização de campo, prevista no art. 16 da Lei nº. 8.216/91, a servidores
temporários contratatados sob a égide da Lei nº. 8.745/91.

O acórdão recorrido, por sua vez, firmou entendimento no sentido de que a Lei
nº. 8.216/91, ao criar a gratificação de indenização de campo, não a restringiu
apenas aos servidores estatutários e efetivos, razão pela qual reputou ser devido
o pagamento ao autor, servidor público contratado por tempo determinado.

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 consiste na possibilidade ou não de a vantagem
pecuniária denominada indenização de campo, prevista no art. 16 da Lei nº.
8.216/1991, ser paga a servidor púbico contratado por tempo determinado na
forma da Lei nº. 8.745/1993.

A previsão legal existente no ordenamento jurídico pátrio a respeito da
indenização de campo está estabelecida no artigo 16 da Lei nº. 8.216/91, in verbis:

“Art. 16. Será concedida, nos termos do regulamento, indenização de Cr$ 4.200,00
(quatro mil e duzentos cruzeiros) por dia, aos servidores que se afastarem do seu
local de trabalho, sem direito à percepção de diária, para execução de trabalhos
de campo, tais como os de campanhas de combate e controle de endemias;
marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa,
saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais”.

Por sua vez, o Decreto nº. 5.992/2006, que regulamenta a concessão de diárias no
âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, estabelece em
seu art. 4º que “A indenização de que trata o art. 16 da Lei nº. 8.216, de 13 de
agosto de 1991, será devida aos servidores de toda e qualquer categoria funcional
que se afastar da zona considerada urbana de seu município de sede para
execução de atividades de campanhas de combate e controle de endemias,
marcação, inspeção e manutenção de marcos divisórios, topografia, pesquisa,
saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais.”

Consoante se extrai do dispositivo legal em comento, os servidores de toda e
qualquer categoria funcional têm direito à indenização de campo estabelecida no
artigo 16 da Lei nº. 8.216/91, motivo pelo qual entendo não haver justificativa
para o não pagamento do referido benefício aos servidores temporários do IBGE
que realizem as atividades estabelecidas no aludido artigo.

Outrossim, oportuno destacar que a Lei nº. 8.745/1993, que dispõe sobre a
contratação de trabalhadores temporários pela administração federal, em seu

artigo 11, limita-se a elencar os dispositivos da Lei nº. 8.112/90 que se aplicam aos
servidores contratados por tempo determinado, sem fazer referência a eventuais
vantagens previstas na legislação esparsa, o que a princípio não pode obstar a
incidência dessas normas.

Observo, ainda, que o referido art. 11 determina a aplicação dos arts. 58 e 59 da
Lei nº 8.112/90, que disciplinam o pagamento de diárias aos servidores
temporários, vantagem que em tudo se assemelha àquela sobre a qual versa o
processo.

Por fim, cumpre enfatizar que, ao reconhecer o direito dos servidores temporários
do IBGE à percepção da indenização de campo, não se está estendendo a estes
vantagens não previstas em lei, nem mesmo aumentando vencimentos de
servidores, malferindo, desta forma o princípio constitucional da separação dos
poderes e a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque, conforme já
exaustivamente sustentado, o direito ao pagamento de indenização de campo
está previsto expressamente no artigo 16 da Lei nº. 8.216/91 e no artigo 4º do
Decreto nº. 5.992/06.

Assim, é devido o pagamento da vantagem pecuniária denominada indenização
de campo a servidores temporários contratatados sob a égide da Lei nº. 8.745/91,
uma vez preenchidos os requisitos do art. 16 da Lei nº. 8.216/91.

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 maioria, 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

Visualizado/Impresso em 22 de Março de 2021 as 11:53:16

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª
Sessão da TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, negar
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora
para Acórdão, Dra. Kylce Anne. Vencidos o Relator, Dr. Fábio Cordeiro, Dr. Flávio, Dra.
Polyana.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

13. 0500102-46.2020.4.05.9810
Recorrente: Maria Socorro Soares
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 )

Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.
RENÚNCIA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. INCIDENTE
NÃO CONHECIDO.
Vistos...
I.

O histórico.

Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, suscitado
por MARIA SOCORRO SOARES, pretendendo a reforma de acórdão oriundo da 1ª Turma
Recursal do Ceará.
Aduz: a) que no valor da renúncia, para fins de fixação de competência dos
Juizados Especiais Federais, deve incidir as parcelas vincendas até a data da prolação da
sentença; b) dissenso jurisprudencial em face de julgado proferido pela TRSJPB que
entendeu que as parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da demanda aderem
ao direito da parte autora no decurso da lide, logo, a renúncia, para fins de fixação de
competência dos Juizados Especiais Federais, só é cabível sobre parcelas vencidas até a
data do ajuizamento da ação somada as parcelas vincendas até a data da prolação da
sentença. Requer o provimento do incidente.
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”.
O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, concluiu
nos seguintes termos: “Destarte, tendo a demandante renunciado expressamente aos
valores que excedem sessenta salários mínimos (anexo 6), valor de alçada dos juizados
especiais federais, tenho que, conforme fundamentação acima, deve ser descontado do
valor da condenação, o valor renunciado apurado quando do ajuizamento da demanda,
que seria a soma das parcelas vencidas com as 12 (doze) vincendas, reduzido até o valor
de 60 (sessenta) salários mínimos.”

Já o paradigma apontado entendeu que para fins de apuração do valor
renunciado deve-se levar em conta as parcelas vencidas mais as parcelas que se
venceram até a prolação da sentença.
O incidente é manifestamente inadmissível.
É que a matéria suscitada no recurso é de cunho processual, o que inviabiliza o
processamento deste incidente.
Nesse sentido, aliás, já decidiu a TNU:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VALOR DA
CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. QUESTÃO
DE NATUREZA PROCESSUAL. SÚMULA N° 43 DA TNU. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO
NÃO
CONHECIDO.
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 000828249.2007.4.03.6309, GERSON LUIZ ROCHA - TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO.)
Daí porque incide a Súmula nº 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização
que verse sobre matéria processual).
II.

Dispositivo.

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
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, NÃO CONHECER do incidente de
uniformização regional, nos termos do voto do Relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator

VOTO DIVERGENTE
Adoto o relatório do Relator, verbis:

Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência,
suscitado por MARIA SOCORRO SOARES, pretendendo a reforma de acórdão
oriundo da 1ª Turma Recursal do Ceará.
Aduz: a) que no valor da renúncia, para fins de fixação de competência
dos Juizados Especiais Federais, deve incidir as parcelas vincendas até a data da
prolação da sentença; b) dissenso jurisprudencial em face de julgado proferido
pela TRSJPB que entendeu que as parcelas vencidas posteriormente ao
ajuizamento da demanda aderem ao direito da parte autora no decurso da lide,
logo, a renúncia, para fins de fixação de competência dos Juizados Especiais
Federais, só é cabível sobre parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação
somada as parcelas vincendas até a data da prolação da sentença. Requer o
provimento do incidente.
O incidente foi admitido na origem e pela Presidência desta TRU.
Acrescento que o incidente de uniformização regional foi interposto contra acórdão
que denegou a segurança [mandado de segurança] contra decisão do Juízo
monocrático [apontado como coator] proferida na fase de liquidação. O capítulo
decidido, objeto do presente recurso, se refere à forma de apuração da renúncia inicial
do valor da causa nos casos em que a fase de conhecimento demorar menos de 1 ano
contados do ajuizamento da demanda.
Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível
pedido de uniformização regional quando houver divergência entre decisões sobre
questões de direito material entre Turmas Recursais integrantes da mesma Região.
Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a existência
de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da
similitude, entendo que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais,
ou seja, não precisam se igualar em todos os seus mínimos detalhes, mas, apenas
naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert Alexy,
‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O
verdadeiro problema se transfere, por isso, à determinação da relevância das
diferenças’”
O voto do Relator é pelo não conhecimento do incidente por entender que a matéria
é de natureza processual, contudo, com o devido, respeito divirjo pelas seguintes
razões: 1) a renúncia para fins de adequar o valor da causa ao teto dos Juizados
interfere na dimensão econômica/quantitativa do direito material, caracterizando-se
como uma questão mista para ultrapassar a fase de conhecimento; 2) a questão teve
impacto na liquidação do julgado; 3) a TNU examinou questão análoga no PEDILEF
00079844320054036304, Juiz Federal FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, TNU, DOU
10/06/2016 PÁGINAS 133/247; 4) a questão é relevante e importante para ser
uniformizada no âmbito dos Juizados, a saber: a forma de calcular a renúncia quanto a
demanda envolver prestações periódicas e a fase de conhecimento da demanda
[ajuizamento até o trânsito em julgado] for inferior a 12 meses.
Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material, a saber:

Trecho do acórdão
recorrido:

Acórdão recorrido
Com efeito, a ação fora proposta
em 07/01/2019. Assim, o valor
considerado
para
aferição
da
competência dos Juizados é formado
pela soma das parcelas vencidas a
contar da DER (26/06/2017) até as 12
(doze) vincendas a contar do
ajuizamento da ação (uma prestação
anual). Nos cálculos apresentados
no Anexos 36/37, foram consideradas
todas as parcelas vencidas, bem como as
12 (doze) primeiras vincendas.
Desse modo, não merece reparo a conta
elaborada pela Contadoria, já que a
quantia referente aos atrasados devidos
ao exequente foi calculada mediante a
consideração do valor compreendido
entre as competências 06/2017 (DER)
a 04/2019, da qual fora abatido o que
excedeu 60 (sessenta) salários mínimos
na data do ajuizamento da ação e
aplicado o desconto somente até a
competência 01/2019 (ajuizamento da
ação).
Ante
o
exposto, INDEFIRO os
requerimentos
do INSS e
do(a) EXEQUENTE.
Por
conseguinte, HOMOLOGO os
cálculos
da
Contadoria
Judicial
constantes dos Anexos 36/37 para que
produzam seus efeitos legais, pois
devidamente elaborados de acordo com
o
Manual
de
Orientação
de
Procedimentos para os Cálculos na
Justiça Federal."
Destarte, tendo a demandante renunciado
expressamente aos valores que excedem
sessenta salários mínimos (anexo 6), valor
de alçada dos juizados especiais federais,
tenho que, conforme fundamentação
acima, deve ser descontado do valor da
condenação, o valor renunciado apurado
quando do ajuizamento da demanda, que
seria a soma das parcelas vencidas com as

Acórdão divergente
7. A apuração inicial do valor ren
centra-se numa ficção jurídica: o m
de 12 (doze) parcelas vincendas qu
ajuizamento da ação.

8. Ocorre que, eventualmente, a sa
do direito pleiteado (implanta
benefício) pode ocorrer an
integralização do período de 01 (u
daí que não haveria 12 (doze) pr
vincendas.

9. Consigne-se que, conforme enten
do STJ, vincendas não são apenas
ocorridas antes do cumprime
obrigação, mas, também, aquel
ocorreram antes da prolaç
sentença (AGARESP. 155120, 2T,
Herman Benjamin; RESP. 895400,
min. Carlos Fernando Mathias
EERESP. 709541, 5T, rel. min. Gilson

10. Neste caminhar, conclui-se que
renunciado apurado inicialmen
corresponde sempre a uma
matemática, mas a uma expectativa
que pode não se concretizar.

11. Acresça-se que o que se ren
forma irretratável é ao que excede,
condenação, o valor de 60 (sessenta
mínimos, e não ao montante
inicialmente com base na projeçã
(doze) prestações vincendas.

12. Note-se que com tal raciocínio
está violando o art. 3º, § 2º,
10.259/2001 (“art. 3º. Compete ao
Especial Federal Cível processar, co
julgar causas de competência da
Federal até o valor de sessenta
mínimos, bem como executar
sentenças. § 2º. Quando a pretensã
sobre obrigações vincendas, para
competência do Juizado Especial, a

12 (doze) vincendas, reduzido até o valor doze parcelas não poderá exceder
de 60 (sessenta) salários mínimos.
referido no art. 3o, caput).

13. Isto porque a interpretação
parágrafo deve considerar
efetivamente ocorreu, de modo que
em “doze parcelas”, supõe-se
parcelas
vincendas efetivamen
concretizaram, sob pena de impo
jurisdicionado uma
renúncia
montante que não recebeu nem re

14. Assim, concluo que, nas ações n
haja o pagamento de obrigação em
certa, o efetivo montante da renún
procedida para fins de fixa
competência corresponderá
ao
exceder ao valor de sessenta
mínimos (art. 3º, caput, da Lei 10.25
considerada a soma das parcelas
até o ajuizamento da ação e das
vincendas efetivamente ocorridas
ajuizamento e até a prolação da s
limitadas estas últimas a até doze
(art. 3º, § 2º, da Lei 10.259/2001).

Divergência

Nos casos em que a fase de conhecimento
demorar menos de 1 ano contado
ajuizamento, o valor renunciado [para fins
de adequação do valor da causa ao teto
dos Juizados] corresponderia a soma das
parcelas vencidas com as 12 (doze)
vincendas, reduzido até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.

15. Em outras palavras, nas ações e
postulam
pr
vincendas, sentenciadas a menos de
do ajuizamento, o valor renunciad
encampar apenas as parcelas
venceram até a prolação da s
limitadas, quanto às que se venc
curso do processo a doze, sob
implicar em renúncia de valores me
fictícios.
Nos casos em que a fase de conhe
demorar menos de 1 ano
ajuizamento, o valor renunciado [pa
adequação do valor da causa ao
Juizados] corresponderá a soma das
vencidas até o ajuizamento da açã
parcelas vincendas efetivamente o
entre o ajuizamento e até a pro
sentença, limitadas estas últimas a
parcelas (art. 3º, § 2º, da Lei 10.259

Conheço do incidente de uniformização regional.
Mérito
Questão consiste o seguinte: a forma de calcular a renúncia inicial [ajuizamento da
inicial] quanto a demanda envolver prestações periódicas e a fase de conhecimento da
demanda [ajuizamento até o trânsito em julgado] for inferior a 12 meses.
Valor causa. Renúncia.
O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte,
constituindo critério de definição de competência do subsistema dos Juizados Especiais
Federais.
A competência absoluta é ditada por razão de ordem pública e não pelo interesse das
partes, sendo insuscetível de modificação ou prorrogação por sua vontade. Tratandose de demanda tramitando no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, o
legislador expressamente adotou a solução célere e simples de extinção sem resolução
de mérito nos casos de incompetência relativa [art. 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95]
ao invés da remessa ao Juízo competente (art. 64, § 3º do CPC/15). Se a incompetência
relativa é causa extintiva quanto mais a absoluta.
Tratando-se de pedido envolvendo prestação periódica com prestações vencidas e
vincendas, o valor da causa corresponde à soma das prestações vencidas mais 12 (doze)
prestações vincendas (art. 292, §§ 1º e 2º do CPC/2015; antigo, Art. 260 do CPC/1973).
Sobre o tema, destaco os precedentes:
“Conforme entendimento desta Corte, para a fixação do conteúdo econômico da
demanda e, consequentemente, a determinação da competência do juizado
especial federal, nas ações em que há pedido englobando prestações vencidas e
também vincendas, como no caso dos autos, incide a regra do art. 260 do Código
de Processo Civil interpretada conjuntamente com o art. 3º, § 2º, da Lei n.º
10.259/2001” (STJ, AgRg no CC 103.789/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009).
“Para a atribuição do valor da causa quando se pedirem prestações vencidas e
vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras; mas o valor das
prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por
tempo indeterminado, ou por tempo superior a um ano” (TNU, PEDIDO
200932007021984, JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU
23/03/2012.).
Excluídas as vedações legais (art. 3º, § 1º da Lei n.º 10.259/01), “Compete ao Juizado
Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça
Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas
sentenças” (art. 3º, caput da Lei nº 10.259/01), admitindo-se a renúncia dos valores
excedentes a fim de admitir o seu processamento (art. 3º, § 3º da Lei n.º 9.099/95).

A renúncia dos valores excedentes na fase de conhecimento para fins de
processamento do JEF, deve ser expressa (Súmula n.º 17 da TNU - Não há renúncia
tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência) e não se estende a fase
executiva. A Súmula nº 17 da TNU deve ser interpretada no sentido de que,
ultrapassado o teto dos Juizados e não efetuada a renúncia no momento adequado,
não cabe posterior limitação após o trânsito em julgado [a questão da competência fica
superada em razão do trânsito em julgado].
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO
INSS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA NO MOMENTO DA PROPOSITURA
DA AÇÃO SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 17 DA TNU. PRECLUSÃO. GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. IMPROVIMENTO.
1 - No âmbito dos Juizados Especiais Federais, não há renúncia tácita para fins de
fixação de competência, nos termos do enunciado da Súmula 17 da TNU. Desse
modo, a renúncia deve ser expressa, sendo o momento processual mais
adequado para manifestá-la o do ajuizamento da ação. Na hipótese, inexiste
manifestação expressa à renúncia ao excedente a sessenta salários mínimos na
data da propositura da ação.
2 – Não suscitada a incompetência absoluta do JEF em decorrência do valor da
causa no momento da propositura da ação exceder o limite de sessenta salários
mínimos durante toda a fase de conhecimento consuma-se a preclusão.
3 – A limitação, após o trânsito em julgado, do valor do título executivo ao limite
de sessenta salários mínimos à data do ajuizamento da ação, implica, por via
oblíqua, o reconhecimento da possibilidade de renúncia tácita, por via direta,
afronta à garantia constitucional da intocabilidade da coisa julgada.
4 - O art. 39 da Lei nº.. 9.099/95 – “É ineficaz a sentença condenatória na parte
que exceder a alçada estabelecida nesta Lei” – não se aplica ao microssistema dos
Juizados Especiais Federais, em face da regra contida no art. 17, § 4º, da Lei nº.
10.259/2001 – “Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1º, o
pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte
exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo
pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista”. Precedentes desta
TNU (PEDILEF 200770950152490, Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ
13.5.2010; PEDILEF 200833007122079, Juiz Federal José Eduardo do Nascimento,
DJ 11.3.2011).
5 – Pedido de uniformização improvido.ACÓRDÃO Decide a Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, por unanimidade, negar provimento ao
incidente de uniformização nos termos do voto do relator.
(PEDILEF 200733007130723, JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA, DOU
25/11/2011).
Por sua vez, “o valor da causa não se confunde com o valor da condenação, podendo
este ser perfeitamente superior ao teto de sessenta salários mínimos, o que não afasta
a competência dos Juizados Especiais Federais”, conforme entendimento fixado pela

TNU (PEDILEF n.º 200833007122079, Relator Juiz Federal Eduardo do Nascimento, j. 13
set. 2010). Tal entendimento se refere, por óbvio, a situação de
a condenação correspondente aos valores devidos até o ajuizamento (no caso em
exame, os valores remanescentes que não foram atingidos pelo ato de renúncia) mais
as parcelas que se vão vencendo ao longo do processo não se limitarem ao teto de 60
salários, já que é possível a expedição de precatório (art. 17, § 4º da Lei n.º 10.259/01).
Confira a ementa de alguns destes julgados:
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CRITÉRIOS PRÓPRIOS DE DETERMINAÇÃO DA
COMPETÊNCIA. DIVERSIDADE ENTRE VALOR DA CAUSA E VALOR DA
CONDENAÇÃO NAS AÇÃO PREVIDENCIÁRIAS ENOLVENDO PRESTAÇÕES DE
TRATO SUCESSIVO. AS PARCELAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO, E DEVEM SER
ABSORVIDAS NA AÇÃO E SATISFEITAS PELA VIA DO PRECATÓRIO, CASO SUPEREM
60 SALÁRIOS MÍNIMOS E NÃO SEJA MANIFESTADA PELA PARTE A RENÚNCIA DE
QUE TRATA O PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 17 DA LEI Nº 10.259/2001. CORRETA A
INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE AFASTOU A LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO
MONTANTE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, ACOLHENDO NESTE MONTANTE AS
PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O critério para determinação de competência não se confunde com critério
para determinar a via pela qual se realizará o pagamento do valor da condenação,
se por precatório ou por requisição de pagamento, questões submetidas a
comandos legais imperativos próprios.
2. Nas prestações de trato sucessivo, como são aquelas decorrentes de benefício
previdenciário, inúmeras parcelas fatalmente se vencerão no curso da ação, e na
grande maioria dos casos, a agregação delas aos atrasados, vencidos antes de sua
propositura, muito provavelmente ultrapassará o valor de 60 salários mínimos.
Desta forma, quanto mais longo for o curso da ação, maior seria o prejuízo do
segurado, o qual, sob a interpretação pretendida pela autarquia previdenciária,
em nenhuma hipótese poderia receber, ao final , quantia que superasse 60
salários mínimos.
3. O valor da condenação, assim, nos Juizados Especiais Federais, não guarda
correlação com o critério definido em lei para fins de determinação da
competência dos Juizados Especiais Federais, devendo, contudo ficar
expressamente ressalvada a necessidade de observância da via do Precatório
quando o valor final exceder o limite de sessenta salários mínimos.
4. Incidente conhecido e não provido.Decide a Turma Nacional de Uniformização
de Jurisprudência, por unanimidade, conhecer do incidente e negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora.
(PEDILEF 200932007018064, JUÍZA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL
KAUFMANN, DOU 08/04/2011 SEÇÃO 1.)
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA
CONDENAÇÃO SUPERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. IMPROVIMENTO.
1. Para fins de condenação nos Juizados Especiais Federais, as parcelas vencidas
até a propositura da ação devem se limitar ao valor correspondente a 60 salários-

mínimos. As vencidas posteriormente ao ajuizamento da demanda, contudo,
aderem ao direito da parte autora e devem ser somada àquelas vencidas antes
do ajuizamento da ação. Caso a soma supere 60 salários-mínimos, não havendo
a renúncia de que trata o artigo 17, § 4º, da Lei 10.259/2001, deve ser satisfeita
por precatório. Precedentes: TNU, PU 2009.32.00.701806-4, Rel. Juíza Federal
Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, DJ 08.04.2011; TNU, PU
2008.70.95.001254-4, Rel. Juiz Federal Cláudio Roberto Canata, DJ 23.03.2010).
2. E, efetivamente, entendimento contrário convolaria o procedimento nos
Juizados Especiais Federais em um verdadeiro atentado à garantia fundamental
de acesso à Justiça, pois conduziria à lógica absolutamente absurda segundo a
qual, tanto mais retarde a satisfação do direito material do autor, mais
prestigiada resta a Fazenda Pública com a imoral supressão de valores a que
aquele inegavelmente faz jus.
3. Pedido de Uniformização conhecido e improvido.
(PEDILEF 200650500028501, JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU
05/05/2011 Seção 1.)
Especificamente em relação ao alcance, a TNU decidiu que "a renúncia, apresentada
para fixação da competência dos Juizados Especiais Federais e delimitação do valor
dado à causa, abrange as parcelas vencidas à data do ajuizamento e o montante
correspondente a doze parcelas vincendas nas obrigações por tempo indeterminado".
Transcrevo o acórdão da TNU sobre a matéria:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A TESE DE
QUE A RENÚNCIA APRESENTADA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, RESSALVADA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA
PARTE AUTORA, SOMENTE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS SOMADAS A
DOZE PARCELAS VINCENDAS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A parte autora interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação da
Legislação Federal contra acórdão prolatado pela Quinta Turma Recursal da
Seção Judiciária de São Paulo, que negou provimento ao recurso inominado
interposto pela demandante, que pretendia a reforma parcial da sentença, com
a aplicação do limite de 60 salários mínimos, considerados na data do
ajuizamento da ação e calculados conforme a Lei n. 10.259/2001. Nas suas razões
recursais, a parte autora afirma que o acórdão, ao limitar o valor da condenação
no montante de 60 salários mínimos na data da sentença, adotou interpretação
divergente daquela acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (processos n.
200501143269/PA e 200503000899764/SP). Transcreve, ainda, decisão proferida
pela Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo nos autos do processo n.
2002.61.84.015615-5.
(...).
4. Em juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização, constato que a parte
autora demonstrou que o acórdão impugnado - ao deixar assente que a renúncia
formulada referia-se ao montante do valor da condenação que excedesse
sessenta salários-mínimos - divergiu da orientação adotada nos paradigmas do

Superior Tribunal de Justiça, nos quais foi decidido que a renúncia, apresentada
para fixação da competência dos Juizados Especiais Federais e delimitação do
valor dado à causa, abrange as parcelas vencidas à data do ajuizamento e o
montante correspondente a doze parcelas vincendas nas obrigações por tempo
indeterminado. De igual modo, o conhecimento do Pedido de Uniformização não
é obstado pela regra veiculada pelo art. 14, caput, da Lei n. 10.259/01, e pelo
enunciado n. 43, da súmula da jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização, pois os critérios de definição de competência dos Juizados
Especiais Federais podem repercutir na forma de apuração da quantia devida
na fase de cumprimento da sentença, o que afeta o resultado prático da solução
do conflito de direito material.
5. A divergência apontada no presente Pedido de Uniformização cinge-se à
aplicação do limite de 60 salários mínimos, considerados na data do ajuizamento
da ação e calculados conforme a Lei n. 10.259/2001, desconsiderando-se as
parcelas vencidas durante o curso da demanda e o valor da condenação.
6. A Lei n. 10.259/01 dispõe, em seu artigo 3º, que compete ao Juizado Especial
Federal Cível processar e julgar causas de valor até sessenta salários-mínimos.
Nas hipóteses em que o pedido visar à condenação da parte ré ao pagamento de
parcelas vincendas sem prazo determinado, a fixação do valor da causa, para fins
de competência do Juizado Especial, deverá considerar a soma de doze parcelas
vincendas. Por sua vez, o §4º, do artigo 17, da mencionada lei, prevê a
possibilidade de expedição de precatório para pagamento do débito, se o valor
da execução ultrapassar a alçada do Juizado Especial Federal.
7. A interpretação sistemática de tais regras excluiu a aplicação do art. 39, da Lei
n. 9.099/95, do âmbito dos Juizados Especiais Federais (cf. TNU, PEDILEF
200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU 03/05/2013),
uma vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos pode ser objeto de
execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a admissibilidade da
renúncia tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização). De igual modo, o valor da
causa não precisa guardar exata correspondência com o valor da condenação,
porque o art. 3º, §2º, da Lei n. 10.259/01, dispõe que o valor da causa deve ter
como parâmetro a inclusão de doze parcelas vincendas nas obrigações por
tempo indeterminado. A observância dos critérios para fixação do valor da
causa nessas hipóteses (art. 260, do Código de Processo Civil de 1973, e art. 292,
§§1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil) exigiria que a sua apuração
correspondesse ao somatório das parcelas vencidas e doze prestações vincedas,
cujo resultado não poderia ser superior a sessenta salários-mínimos (cf. TNU,
PEDILEF 200932007021984, Rel. Juiz Federal Janílson Bezerra de Siqueira, DOU
23/03/2012).
8. A possibilidade de a tramitação processual estender-se por intervalo excessivo,
além de comprometer a razoável duração do processo, implica perda patrimonial
significativa ao credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada para definição
de competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando houve
o ajuizamento da demanda, acrescidas das doze prestações vincendas
computadas no valor da causa. Portanto, ressalvada manifestação expressa e
clara da parte autora, a renúncia apresentada, com o intuito de definição de

competência dos Juizados Especiais Federais, somente atinge as parcelas
vencidas somadas a doze parcelas vincendas quando proposta a ação. Nesse
sentido, colaciono passagem do voto condutor proferido no julgamento do
PEDILEF 200951510669087 (Rel. Juíza Federal Kyu Soon Lee, DOU 17/10/2014):
“(...)8. Após a demanda, os valores atrasados, ou seja, os valores da condenação,
não se sujeitam à limitação dos 60 (sessenta) salários mínimos, daí a redação
cristalina do artigo 17, §4º da Lei nº 10.259/01. Foi nesse sentido a aprovação da
Súmula nº 17 da TNU: para que não se interprete o ingresso nos Juizados
Especiais Federais, como renúncia à execução de valores da condenação
superiores a tal limite – repita-se, pois diferente de valor da causa. Igualmente
importante consignar que, por outro lado,
“O que se consolidou não foi a possibilidade do autor da demanda não renunciar
ao excedente e, ao fim arguir, maliciosamente, a ausência de sua renúncia para
tudo receber, sem qualquer desconto, até mesmo porque estamos tratando de
questão de competência absoluta” (PEDILEF nº 008744-95.2005.4.03.6302, Rel.
Juiz Federal LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA, DOU 28/06/2013). Ou seja, pode
ocorrer sim limite, mas na data do ajuizamento da ação, conforme explicitado no
item 7, mas não após esta data. (...)”
9. Na presente hipótese, a parte autora redigiu petição para “manifestar sua
anuência com o recebimento do valor da condenação até o limite de 60 salários
mínimos, renunciando à diferença além do referido limite, referentes aos valores
pleiteados na inicial, o que engloba as parcelas vencidas até a distribuição da
ação, bem como a pertinente a doze prestações vincendas, também contadas da
data da distribuição da presente ação”.
10. A interpretação do texto transcrito não autoriza a conclusão obtida pela
Turma Recursal de origem, pois a demandante enfatizou que sua renúncia cingiase a doze parcelas vincendas, contadas a partir da data da distribuição da ação,
após ser instada pelo Juízo a quo a esclarecer os critérios empregados para
definição do valor atribuído à causa. Logo, a parte autora tem direito a obter a
condenação do réu ao pagamento das parcelas, que se venceram ao longo da
tramitação processual e superaram o limite das doze parcelas vincedas
consideradas no cálculo do valor da causa, sendo certo que a execução será feita
mediante expedição de precatório se o somatório dessas quantias sobejar
sessenta salários-mínimos.
11. Ante o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e dar-lhe
provimento para substituir o acórdão recorrido e fixar a tese de que a renúncia
apresentada para definição de competência dos Juizados Especiais Federais,
ressalvada manifestação expressa da parte autora, somente abrange as parcelas
vencidas somadas a doze parcelas vincendas na data do ajuizamento da ação.
(TNU, PEDILEF 00079844320054036304, Juiz Federal FÁBIO CESAR DOS SANTOS
OLIVEIRA, TNU, DOU 10/06/2016 PÁGINAS 133/247.)
No mesmo sentido: TNU, PEDILEF 00188647020134013200, Juiz Federal FÁBIO
CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, julgado em 24.11.2016, publicado no DOU
27.01.2017, Seção 1, págs. 101/164)
O entendimento da TNU foi no mesmo sentido do TRF da 4ª Região que julgou a
questão em sede de incidente de demandas repetitivas, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR. ARTIGOS 976 A 987 DO CPC. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR DA CAUSA. RENÚNCIA AO
EXCEDENTE A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS A SEREM
OBSERVADOS. NCPC. LEI 10.259/2001. LEI 9.099/1995.
- Consoante estabelece o artigo 291 do NCPC, reeditando o artigo 258 do
CPC/1973, a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha
conteúdo econômico imediatamente aferível. E nos termos dos §§ 1º e 2º do
artigo 292 do NCPC (artigo 260 do CPC/1973), quando se pedirem prestações
vencidas e vincendas, considerar-se-á, para a determinação do valor da causa, o
valor de umas e outras, sendo que o valor das prestações vincendas igual a uma
prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo
superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, igual à soma das prestações.
- Conforme disposto no artigo 3º da Lei 10.259/2001, compete aos Juizados
Especiais Federais Cíveis processar, conciliar e julgar causas de competência da
Justiça Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
- É possível renúncia, desde que expressa, ao valor que exceder o limite de
competência estabelecido no artigo 3º da Lei 10.259/2001, para optar pelo rito
dos Juizados Especiais Federais.
- Para os fins dos artigos 984 e 985 do Código de Processo Civil, firmam-se as
seguintes teses jurídicas, aplicáveis a todos os processos individuais ou coletivos
que versam sobre idênticas questões de direito e que tramitam na área de
jurisdição deste Tribunal, inclusive àqueles que tramitam nos Juizados Especiais
(incluído o caso concreto), e bem assim aos casos futuros que versem idênticas
questões de direito e que venham a tramitar no território de competência deste
Tribunal (salvo revisão na forma do artigo 986 do CPC):
a) No âmbito dos Juizados Especiais Federais há duas possibilidades de
renúncia: (i) uma inicial, considerando a repercussão econômica da
demanda que se inaugura, para efeito de definição da competência; (ii)
outra, na fase de cumprimento da decisão condenatória, para que o credor,
se assim desejar,
receba seu crédito mediante requisição de pequeno valor.
b) Havendo discussão sobre relação de trato sucessivo no âmbito dos
Juizados Especiais Federais, devem ser observadas as seguintes diretrizes
para a apuração de valor da causa, e, logo, para a definição da
competência, inclusive mediante renúncia: (i) quando a causa versar apenas
sobre prestações vincendas e a obrigação for por tempo indeterminado ou
superior a um ano, considera-se para a apuração de seu valor o montante
representado por uma anuidade; (ii) quando a causa versar sobre
prestações vencidas e vincendas, e a obrigação for por tempo
indeterminado ou superior a um ano, considera-se para a apuração do seu
valor o montante representado pela soma das parcelas vencidas com uma
anuidade das parcelas vincendas; (iii) obtido o valor da causa nos termos
antes especificados, a renúncia para efeito de opção pelo rito previsto na
Lei 10.259/2001 incide sobre o montante total apurado, consideradas,
assim, parcelas vencidas e vincendas.

c) Quando da liquidação da condenação, havendo prestações vencidas e
vincendas, e tendo o autor renunciado ao excedente a sessenta salários
mínimos para litigar nos Juizados Especiais Federais, o montante
representado pelo que foi objeto do ato inicial de renúncia (desde o termo
inicial das parcelas vencidas até o termo final da anuidade então vincenda)
deverá ser apurado considerando-se sessenta salários mínimos vigentes à
data do ajuizamento, admitida a partir deste marco, no que toca a este
montante, apenas a incidência de juros e atualização monetária. A
acumulação de novas parcelas a este montante inicialmente definido
somente se dará em relação às prestações que se vencerem a partir de um
ano a contar da data do ajuizamento, incidindo juros e atualização
monetária a partir dos respectivos vencimentos. A sistemática a ser
observada para o pagamento (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259), de todo
modo, considerará o valor total do crédito (soma do montante apurado com
base na renúncia inicial com o montante apurado com base nas parcelas
acumuladas a partir de doze meses contados do ajuizamento).
(TRF4, 5033207-91.2016.4.04.0000/SC, Segunda Seção, Relator RICARDO
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 27.04.2017)
O acórdão do TRF 4ª Região foi objeto de recurso especial julgado como repetitivo. No
julgamento do Tema 1030, o STJ firmou a seguinte tese: “Ao autor que deseje litigar no
âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para
fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários
mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as
prestações vincendas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PELO TRF-4. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
ART. 3º DA LEI 10.259/2001. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA.
POSSIBILIDADE DE O DEMANDANTE RENUNCIAR AO MONTANTE EXCEDENTE A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA EXPRESSA. RECURSO DA UNIÃO
DESPROVIDO.
1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão:
"Possibilidade, ou não, à luz do art. 3º da Lei n. 10.259/2001, de a parte renunciar
ao valor excedente a sessenta salários mínimos, aí incluídas prestações
vincendas, para poder demandar no âmbito dos juizados especiais federais".
2. Na origem, decidindo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR),
o TRF-4 concluiu no sentido de ser possível ao demandante renunciar ao
excedente do referido valor de alçada.
3. Em seu recurso especial, para além de alegada negativa de prestação
jurisdicional, sustenta a União que, sendo absoluta a competência dos Juizados
Especiais Federais, não se pode permitir que a parte autora possa renunciar a
valores, de modo a escolher o juízo em que deva tramitar sua pretensão,
menosprezando o princípio do juiz natural.
4. Não se configura o pretendido maltrato ao art. 1.022 do CPC quando a decisão
embargada tenha decidido a controvérsia de modo completo.

5. "Na hipótese de o pedido englobar prestações vencidas e vincendas, há neste
Superior Tribunal entendimento segundo o qual incide a regra do art. 260 do
Código de Processo Civil, que interpretado conjuntamente com o mencionado
art. 3º, § 2º, da Lei 10.259/2001, estabelece a soma da prestações vencidas mais
doze parcelas vincendas, para a fixação do conteúdo econômico da demanda e,
consequentemente, a determinação da competência do juizado especial federal"
(CC 91.470/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/8/2008, DJe 26/8/2008).
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à natureza absoluta da
competência atribuída aos Juizados Especiais Federais, a teor do art. 3º, § 3º, da
Lei 10.259/2001, observando-se, para isso, o valor da causa. Nesse sentido: REsp
1.707.486/PB, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe
9/4/2018; AgInt no REsp 1.695.271/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017.
7. Como também já deliberado pelo STJ, "Se o autor da ação renunciou
expressamente o que excede a sessenta salários, competente o Juizado Especial
Federal para o feito" (CC 86.398/RJ, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/2/2008, DJ 22/2/2008, p. 161).
8. Se o legislador, na fase de cumprimento da decisão, previu expressamente a
possibilidade de renúncia ao crédito excedente para fins de o credor se esquivar
do recebimento via precatório (art. 17, § 4º, da Lei 10.259/2001), não se
compreende como razoável vedar-se ao interessado, no ato de ajuizamento da
ação, a possibilidade de dispor de valores presumidamente seus, em prol de uma
solução mais célere do litígio perante os Juizados Especiais Federais.
9. Nesse contexto, não pode, respeitosamente, prevalecer entendimento
contrário, tal como aquele cristalizado no Enunciado 17 (aprovado no II FONAJEF,
em 2005), segundo o qual "Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins
de fixação de competência nos Juizados Especiais Federais".
10. Inexistem, em suma, amarras legais que impeçam o demandante de, assim
lhe convindo, reivindicar pretensão financeira a menor, que lhe possibilite
enquadrar-se na alçada estabelecida pelo art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001.
11. TESE REPETITIVA: "Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial
Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de
valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos
previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as
prestações vincendas".
12. No caso concreto, a pretensão da União vai na contramão do enunciado
acima, por isso que seu recurso especial resulta desprovido.
(REsp 1807665/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/10/2020, DJe 26/11/2020)
Partindo destas premissas, examino o caso concreto.
O acórdão paradigma entendeu que “a soma das parcelas vencidas até o ajuizamento
da ação e das parcelas vincendas efetivamente ocorridas entre o ajuizamento e até a

prolação da sentença, limitadas estas últimas a até doze parcelas (art. 3º, § 2º, da Lei
10.259/2001)”. Colhe-se do seu conteúdo a seguinte fundamentação:
13. Isto porque a interpretação de tal parágrafo deve considerar o que
efetivamente ocorreu, de modo que, ao falar em “doze parcelas”, supõe-se que
tais parcelas vincendas efetivamente se concretizaram, sob pena de impor-se ao
jurisdicionado uma renúncia sobre montante que não recebeu nem receberia.
14. Assim, concluo que, nas ações no JEF em haja o pagamento de obrigação em
quantia certa, o efetivo montante da renúncia inicial procedida para fins de
fixação de competência corresponderá ao que exceder ao valor de sessenta
salários mínimos (art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001), considerada a soma das
parcelas vencidas até o ajuizamento da ação e das parcelas vincendas
efetivamente ocorridas entre o ajuizamento e até a prolação da sentença,
limitadas estas últimas a até doze parcelas (art. 3º, § 2º, da Lei 10.259/2001).
15. Em outras palavras, nas ações em que se postulam prestações vincendas,
sentenciadas a menos de um ano do ajuizamento, o valor renunciado deverá
encampar apenas as parcelas que se venceram até a prolação da sentença,
limitadas, quanto às que se venceram no curso do processo a doze, sob pena de
implicar em renúncia de valores meramente fictícios.
Não obstante os seus judiciosos fundamentos acima, está em confronto com a tese
fixada no Tema 1030 da TNU, já que a renúncia do valor da causa inclui as prestações
vincendas sem qualquer limitação [até a sentença], inclusive o acórdão recorrido
expressamente afastou o Enunciado 17 (aprovado no II FONAJEF, em 2005), segundo o
qual "Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de fixação de competência
nos Juizados Especiais Federais". Colhe-se do acórdão do STJ a seguinte passagem:
Quanto a esse ponto, havendo discussão sobre relação de trato sucessivo nos
Juizados Especiais Federais, deve ser observada a conjugada aplicação dos arts.
3º, § 2º, da Lei 10.259/2001 e 292 do CPC/2015, quando a definição do valor da
causa deverá observar os seguintes vetores: a) versando a pretensão apenas
sobre prestações vincendas, considerar-se-á a soma de doze delas para a
definição da competência (art. 3º, § 2º, da Lei 10.259/2001); b) quando o pleito
englobar prestações vencidas e vincendas, e a obrigação for por tempo
indeterminado ou superior a um ano, somam-se os valores de todas as parcelas
vencidas e de uma anuidade das parcelas vincendas (ex vi do art. 292, §§ 1º e 2º,
do CPC/2015).
Definidos, pois, os critérios para a apuração do valor da causa, tem-se que nada
obsta possa a parte autora, em relação a parcelas vencidas ou vincendas, abrir
mão de montantes que, em perspectiva, superem o limite de sessenta salários
mínimos previsto no caput do artigo 3º da Lei 10.259/2001, sem que se
descortine, nessa deliberação autoral, traço de ofensa ao princípio do juiz natural
– ou escolha de juízo, como verbera a União.
Não se deve, ademais, perder de vista que, quando o autor renuncia a certa
parcela de seu hipotético direito pessoal, assim o faz com presumido sacrifício
pessoal (e aparente vantagem financeira para o devedor público), sendo
perceptível que age nos domínios de desenganado interesse disponível,
buscando liberar-se da obrigação de litigar no espaço da Justiça Federal comum,

já que sua pretensão econômica, suficientemente desidratada, passará a se
submeter à competência absoluta do Juizado Especial Federal. Nesse
contexto, não pode, respeitosamente, prevalecer entendimento contrário, tal
como aquele cristalizado no Enunciado 17 (aprovado no II FONAJEF, em 2005),
segundo o qual "Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de fixação
de competência nos Juizados Especiais Federais".
Em suma, inexistem amarras legais que impeçam o demandante de, assim lhe
convindo, reivindicar pretensão financeira a menor, que lhe possibilite
enquadrar-se na alçada estabelecida pelo art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001.
O ato de renúncia constitui um ato unilateral que se considera perfeito e acabado no
momento da manifestação de vontade, não se admitindo posterior retratação ou
arrependimento.
Neste passo, está correto o acórdão recorrido ao afirmar que “ tendo a demandante
renunciado expressamente aos valores que excedem sessenta salários mínimos (anexo
6), valor de alçada dos juizados especiais federais, tenho que, conforme fundamentação
acima, deve ser descontado do valor da condenação, o valor renunciado apurado
quando do ajuizamento da demanda, que seria a soma das parcelas vencidas com as
12 (doze) vincendas, reduzido até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
A questão não se esgota por aí, sendo necessários algumas considerações adicionais.
O entendimento da TNU é de que “a renúncia, apresentada para fixação da
competência dos Juizados Especiais Federais e delimitação do valor dado à causa,
abrange as parcelas vencidas à data do ajuizamento e o montante correspondente a
doze parcelas vincendas nas obrigações por tempo indeterminado”. Isto é, efetuada a
renúncia inicial no momento do ajuizamento, o valor da condenação ficaria limitado ao
teto dos Juizados no ajuizamento da demanda [este valor passaria a sofrer juros e
correção monetário] acrescido das parcelas vencidas a partir da 13ª prestação. Este é
o mesmo entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região em sede de IRDR, verbis:
c) Quando da liquidação da condenação, havendo prestações vencidas e
vincendas, e tendo o autor renunciado ao excedente a sessenta salários mínimos
para litigar nos Juizados Especiais Federais, o montante representado pelo que foi
objeto do ato inicial de renúncia (desde o termo inicial das parcelas vencidas até
o termo final da anuidade então vincenda) deverá ser apurado considerando-se
sessenta salários mínimos vigentes à data do ajuizamento, admitida a partir deste
marco, no que toca a este montante, apenas a incidência de juros e atualização
monetária. A acumulação de novas parcelas a este montante inicialmente
definido somente se dará em relação às prestações que se vencerem a partir de
um ano a contar da data do ajuizamento, incidindo juros e atualização monetária
a partir dos respectivos vencimentos. A sistemática a ser observada para o
pagamento (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259), de todo modo, considerará o valor
total do crédito (soma do montante apurado com base na renúncia inicial com o
montante apurado com base nas parcelas acumuladas a partir de doze meses
contados do ajuizamento).

(TRF4, 5033207-91.2016.4.04.0000/SC, Segunda Seção, Relator RICARDO
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 27.04.2017)
No caso de a demanda tramitar por mais de 12 meses contados do ajuizamento,
ocorre o fenômeno da renúncia inicial por ocasião do ajuizamento porque não receberá
valor a mais. Contudo, o raciocínio não se aplica/encaixa perfeitamente quando a causa
tramite por um período inferior a 12 meses contados do ajuizamento. Isto porque, em
caso de a demanda demorar menos de 01 ano de tramitação, o segurado poderia
receber administrativamente prestações vincendas que foram objeto de expressa
renúncia inicial por ocasião do ajuizamento da demanda. Por outro lado, a renúncia
inicial abrangeu expressamente as prestações vencidas acrescidas de 12 prestações
vencidas. Visando aclarar melhor, trago o raciocínio abaixo:
8. A problemática maior surge quando a renúncia atingir as prestações
vincendas. Isto porque a condenação dos valores a serem pagos via
RPV/Precatório somente abrange as prestações vencidas até a data da
elaboração dos cálculos, uma vez que as vincendas serão pagas
administrativamente pelo INSS.
9. Assim, no caso da renúncia dos valores excedentes ao teto (na data do
ajuizamento) abranger prestações vincendas, o valor renunciado deve ser
abatido por ocasião da elaboração dos cálculos, até atingir o montante
renunciado. Isto porque seria ilógico e contraditório que o cômputo das
prestações vincendas na data do ajuizamento integrasse o valor da causa e fosse
objeto de renúncia para admitir a demanda nos Juizados Especiais, para, em
seguida, não serem descontadas do valor da condenação. Neste passo, é o
enunciado 17 do FONAJEF: Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins
de fixação de competência nos Juizados Especiais.
10. Como estas prestações vincendas foram objeto de renúncia, é necessário
que o valor renunciado seja descontado nos valores atrasados a fim de evitar
que: 1) o Juízo seja obrigado a fixar o benefício com DIP futura; 2) em razão disso,
a parte autora fique meses sem receber em razão de o processo demorar menos
de 01 ano para ser encerrado.
Diante desta situação, entendo que não é possível adotar a sistemática de
valor limitado ao teto dos Juizados no ajuizamento da demanda [este valor passaria a
sofrer juros e correção monetário] acrescido das parcelas vencidas a partir da 13ª
prestação para não gerar uma contradição lógica de receber administrativamente
[prestação vincenda por ocasião do ajuizamento] um valor que foi objeto de expressa
renúncia inicial. Considerando que a situação não foi expressamente abrangida e para
não gerar uma situação indesejável, é necessário construir um distinguishing ao
precedente.
“5.3.1. Distinguishing
Distinguishing (diferenciação) é a técnica utilizada no sistema da Common Law
para demonstrar que os fatos do caso concreto sob julgamento são diferentes dos
fatos que geraram os precedentes, razão pela este não deve ser aplicado àquele.
Parte do pressuposto de que há fatos distintos que autorizam julgamento em
sentido diverso do precedente. Em síntese, fatos diversos requerem julgamento

diferenciado. Note-se que a norma jurídica do precedente não é tida como
incorreta. Simplesmente não ocorre o mesmo substrato fático. Por conseguinte, a
técnica da diferenciação não é propriamente de superação do precedente,
porquanto a proposição jurídica sobrevive, mas sim de demonstração de que os
motivos determinantes do precedentes não se aplicam ao caso presente, tendo
em vista que inexiste adequação material.”
Nas causas que tramitar por um período inferior a 12 meses, é necessário calcular o
valor da renúncia inicial e efetuar o encontro de contas [abatimento do valor
renunciado] por ocasião do cálculo de valores atrasados. Ressalte-se que a TNU adotou
este entendimento no Tema 195 da TNU: “No cálculo das parcelas atrasadas do
benefício concedido judicialmente, devem ser compensados todos os valores recebidos
em período concomitante em razão de benefício inacumulável, sendo que a
compensação deve se dar pelo total dos valores recebidos, não se podendo gerar saldo
negativo para o segurado”.
Tratando-se de valores apurados em momento diferentes [1) a renúncia dos valores
excedentes ao teto é apurada em momento anterior (propositura da demanda); 2) os
cálculos dos valores atrasados somente serão feitos a posteriori], impõe-se a sua
atualização monetária para o mesmo momento por ocasião do encontro de contas os
valores atrasados.
Especificamente sobre a renúncia inicial não deve incidir juros moratórios, já que o ato
de renúncia do autor não constitui qualquer prestação devida pelo segurado do RGPS
em favor do INSS e sim um verdadeiro ato de liberalidade [privação de valores
atrasados] do autor para que a sua pretensão se adeque ao teto dos Juizados Especiais.
Em verdade, em caso de procedência do pedido, o INSS é o devedor ao deixar de
satisfazer voluntariamente a pretensão administrativa do segurado do RGPS.
Voltando ao caso concreto, o acórdão recorrido manteve a decisão proferida em fase
de liquidação. O juízo monocrático: 1) calculou o valor devido por ocasião do
ajuizamento para apurar eventual indenização; 2) procedeu a atualização de juros e
correção monetária sobre a renúncia; 3) fez incidir o valor objeto da renúncia inicial
incidir integralmente sobre os valores vencidos e, em relação aos valores vincendo,
aplicou o enunciado nº 17 da TNU [“Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para
fins de fixação de competência nos Juizados Especiais Federais”]. O acórdão recorrido
está em desacordo com a atualização de juros sobre a renúncia e também quanto a
aplicação tão-somente sobre os valores vencidos. Não é possível alterar o capítulo
quanto a este tópico.
Dispositivo:
1) CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao incidente de uniformização regional;
2) FIRMAR a seguinte tese: 1) nos casos em que a renúncia abranger prestações
vincendas e a demanda [fase de conhecimento] possuir duração inferior de 12 meses
contados do ajuizamento, a renúncia inicial deve ser apurada nos seguintes termos:

2.1) Determinar o valor da causa por ocasião do ajuizamento da demanda,
correspondente à soma das prestações vencidas mais 12 (doze) prestações vincendas
[art. 292, §§ 1º e 2º do CPC/15];
2.2) O valor da renúncia corresponderá a diferença entre o valor da causa apurado no
item 1 e o teto dos Juizados por ocasião do ajuizamento;
3) No cálculo dos valores atrasados, deve ser observado a renúncia inicial dos valores
na data do ajuizamento. Para fins de encontro de contas e abatimento, a renúncia
inicial deverá ser atualizada tão-somente pelo mesmo índice de correção monetária a
partir do ajuizamento até a data de encontro dos valores atrasados.

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
Juiz Federal Presidente da TRSE
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Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, não conhecer do
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator. Vencido Dr.
Fábio Cordeiro que conhecia o Incidente.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. 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
14. 0507312-56.2019.4.05.8300
Recorrente: José de Lima da Silva
Adv/Proc: Olivia Paula Filgueira Da Silva Barros (PE037318D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal e outros
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
INADMITIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL. REEXAME DE PROVA.
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROCESSUAL. 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 Primeira 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 ser imprescindível a realização de prova pericial para comprovação
da validade dos contratos de empréstimo consignado/refinanciamento realizados e que o
respectivo indeferimento configura violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa. Em sede de incidente de uniformização, como primeira divergência, suscita que o
acórdão da Primeira Turma Recursal de Pernambuco diverge da decisão proferida pela
Segunda Turma Recursal do Ceará nos autos do processo nº. 0506808-68.2019.4.05.8100,
que, com supedâneo em perícia grafotécnica, entendeu que os descontos efetuados em
benefício previdenciário não foram autorizados pelo titular. Como segunda divergência, o
autor insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé. Aduz que o decisum
combatido divergente do entendimento firmado pela Segunda Turma Recursal do Ceará
no processo nº. 0508295-64.2019.4.05.8103, que, no caso concreto, não vislumbrou
quebra da boa-fé.

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.
No tocante à primeira divergência, observo que a celeuma acerca da ocorrência de
cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia é de natureza processual, a
qual, conforme dispositivo de lei acima transcrito, não se coaduna com os limites do
incidente, nos termos da Súmula nº. 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que
verse sobre matéria processual”.
Em idêntico sentido, já decidiu a Turma Nacional de Uniformização:
“Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o processamento do pedido de
uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual se discute sobre a
responsabilidade civil decorrente da contratação de empréstimo consignado. (...).No que
tange à alegação de cerceamento de defesa em função da não realização de perícia,
sabe-se que o incidente de uniformização de jurisprudência não comporta discussão
desse jaez. Nesse sentido, a Súmula n. 43/TNU "Não cabe incidente de uniformização que
verse sobre matéria processual". (...). Ante o exposto, conheço do agravo e nego
seguimento ao pedido, com fundamento no art. 16, I, a, do RITNU. Intimem-se.(Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (Presidência) 0503504-56.2018.4.05.8307, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino – Turma Nacional de Uniformização, data da publicação:
29.08.2019)”.
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".
Quanto à condenação por litigância de má-fé, igualmente a divergência é de natureza
processual, incidindo a Súmula nº. 43 da TNU. Em consonância, o Colegiado de
Uniformização Nacional já se pronunciou sobre essa matéria, cuja ementa a seguir se
reproduz:
“EMENTA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO NÃO ABSOLUTO. I - É incabível pedido de uniformização
de jurisprudência fundado em divergência em questões de direito processual, nos termos
do art. 14, caput, da Lei nº 10.259/2001. II - A aplicação de pena de litigância de má-fé é
matéria de direito processual. III -Além da verificação do critério objetivo relativo à renda
per capita familiar necessária para a concessão de benefício assistencial, devem ser
sopesadas todas as peculiaridades do caso concreto, de acordo com o entendimento
dominante do egrégio Superior Tribunal de Justiça. IV - Pedido de Uniformização
parcialmente conhecido e improvido.ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são
partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais, por maioria, conhecer parcialmente do Pedido de

Uniformização e negar-lhe provimento, nos termos do voto divergente do Juiz Federal
RENATO CÉSAR PESSANHA DE SOUZA. Brasília, 13 de agosto de 2007 RENATO CÉSAR
PESSANHA DE SOUZA Juiz Federal”. (PEDILEF 200534007548367, JUIZ FEDERAL RENATO
CÉSAR PESSANHA DE SOUZA, TNU - Turma Nacional de Uniformização, DJU 22/01/2008.)
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 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

15. 0504178-82.2019.4.05.8312
Recorrente: Olindina Maria Da Costa
Adv/Proc: Thiago Cantarelli De Andrade Lima Albuquerque (PE028498D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA
MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 42
DA 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 Terceira 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 em caso de morte de filho segurado, os pais tem direito à
pensão por morte se provada dependência econômica, ainda que não seja exclusiva. Em
sede de incidente de uniformização, cita como paradigma julgado da Turma Recursal do
Rio Grande do Norte (processo nº. 0500558-79.2016.4.05.8405), que, no caso concreto,
reconheceu a dependência econômica da mãe em face do filho falecido por entender
que a verba salarial auferida pela falecido se mostrava indispensável ao sustento da
autora.
In casu, observo que o acórdão recorrido valorou a prova concretamente, ou seja, a
partir de sua análise específica e no contexto do conjunto probatório, concluindo pela
não comprovação de dependência econômica da agravante em relação ao seu filho
falecido. Para que não haja dúvida, vejamos trecho do decisum combatido, in verbis:
“(...)
No caso, invoco, como razão de decidir, o seguinte trecho da sentença:

"(...) No caso em apreço, verifica-se que as provas produzidas não se mostraram aptas
a comprovar a efetiva existência de dependência econômica da autora em relação ao
filho falecido. Atente-se para o seguinte trecho da sentença: No caso dos autos, a autora
disse que a família era composta da autora, o marido, o filho falecido e um menor (neto
de outro filho). Disse que moravam em casa própria (Vila Califórnia, casa nº 51,
Ipojuca/PE). A responsabilidade pela manutenção das despesas da casa era do seu filho
falecido e do companheiro Carlos Antônio dos Santos (pedreiro).
Embora a autora diga que seu filho falecido fosse o responsável pelas despesas da casa,
após a morte do mesmo não houve queda acentuada do padrão financeiro. Continuam
morando na mesma casa, não houve cessação dos pagamento das contas de luz e água
e nem falta de dinheiro para a feira. Confessou que o companheiro continua a fazer bicos
como pedreiro após o falecimento do filho. Relatou que houve separação de fato do
companheiro há 03 meses.
A testemunha confirmou o depoimento sem contradições.
Assim, ante a ausência de renda por parte dos genitores ou, no mínimo um desnível
acentuado a justificar a dependência em relação ao filho falecido, deve ser indeferido o
benefício".
(...)”.
Por conseguinte, a pretensão de se alterar o entendimento firmado pela Turma Recursal
de origem 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 34ª 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 34ª Sessão da

TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

16. 0521033-46.2017.4.05.8300
Recorrente: Benjamim José Da Silva
Adv/Proc: Antônio Almir Do Vale Reis Júnior (PE027685D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO
AGENTE RUÍDO. TEMA 174 TNU. TÉCNICA DE AFERIÇÃO DE RUÍDO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 42 DA 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 Primeira 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 a dosimetria, metodologia que afere nível
médio do ruído ao longo da jornada, atende plenamente ao disposto na NR-15, estando em
conformidade com as exigências vertidas na tese firmada pela TNU no tema 174. Em sede
de incidente de uniformização, aduz que o acórdão recorrido divergiu do entendimento
firmado pela Turma Recursal de Sergipe nos autos do processo nº. 050944235.2018.4.05.8500, no sentido de que “havendo menção expressa no PPP de que a
metodologia aplicada para aferição do ruído foi a dosimetria, tem-se por atendida a
exigência imposta pela TNU”.
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.
In casu, o acórdão recorrido valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise
específica e no contexto do conjunto probatório, concluindo pela impossibilidade de
reconhecimento da especialidade do período laborado com exposição ao agente nocivo
ruído, em razão da não utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO
ou na NR-15. Para que não haja dúvida, vejamos trecho do decisum combatido proferido
em sede de embargos de declaração, in verbis:
“(...)
Analisando o PPP contido no anexo 09, identifico que – de fato – houve a indicação da
técnica de aferição “dosimetria de ruído”, apenas não estando a referida técnica de acordo
com as exigências da TNU, que exige que haja medição conforme NR15 ou NHO-01 da
FUNDACENTRO.
Dessa forma, reconheço a omissão indicada, superando-a.
No entanto, tal em nada altera o resultado do acórdão anterior, pois a técnica indicada não
é aceita para o fim de reconhecimento da especialidade do período, conforme tese definida
pela TNU.
(...)”.
Por conseguinte, a pretensão de se alterar o entendimento firmado pela Turma Recursal
de origem 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 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto da Relatora, que foi seguida por Dra. Paula Emília,
Sérgio Murilo, Dr. Glauber e Dr. Sérgio de Abreu e vencidos Dra. Polyana, Dr. Fábio,
Dr. Nagibe, Dr. Flávio Roberto e Dr. Eduardo. Desempate pelo voto do Exmo.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Presidente da TRU, que
negou provimento para negar conhecimento ao Incidente.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

17. 0511283-33.2020.4.05.8100
Recorrente: Antonio Claudio Araujo Passos
Adv/Proc: José Ulisses De Lima Júnior (PE029475 )
Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral Da União
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO

DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42/TNU. RECURSO IMPROVIDO.
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 do Ceará, que entendeu ausentes os requisitos para a responsabilização do
Estado e o consequente pagamento da indenização em razão de demora na concessão
de benefício.
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).
Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega, em síntese, que não
se mostra razoável a demora superior a um ano para a apreciação do pedido de
aposentadoria, sem que o autor tenha contribuído para isso, especialmente pela
previsão contida nos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.784/99, que estabelece o prazo de 30
(trinta) dias para que a Administração emita decisão em processos administrativos após
a devida instrução. Cita como paradigmas julgados do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no REsp 1260985/PR e AgRg no REsp 1469301/SC), da Segunda Turma Recursal de
Pernambuco (processo nº. 0501807-75.2019.4.05.8303S) e da Segunda Turma Recursal
do Ceará (processo nº. 0501721-76.2020.4.05.8107T), no sentido de que é legítimo o
pagamento de indenização, em razão da injustificada demora na concessão da
aposentadoria a servidor público.
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.
In casu, o acórdão recorrido, a partir da análise específica das particularidades do caso
concreto, entendeu que NÃO houve injustificada demora na concessão da
aposentadoria, ao contrário, concluiu que a justificativa fornecida pela União Federal ao
atraso foi “plausível”. Para melhor elucidar a questão, vejamos trecho do decisum
combatido, in verbis:
“(...).
Ademais, ainda que o prazo para a conclusão do processo tenha se delongado, a União
forneceu justificativa plausível para a demora, pelo que se denota que o processo teve
curso normal dentro da realidade administrativa, cuja força de trabalho, basicamente
humana, é limitada por natureza, em contraste com o número de demandas, numeroso
e crescente. Com efeito, houve um acréscimo substancial na demanda por pedidos de
aposentadoria, causado principalmente pelo ingresso de pedidos a partir de janeiro de
2019, quando uma Gratificação passou a incorporar 100% ao salário. Tal incremento
contrasta com o quantitativo de servidores para análise dos processos. Além disso,

durante a instrução processual, em alguns casos é constatada a ausência de documentos
ou procedimentos que dependem exclusivamente do requerente, sendo necessário um
dispêndio de tempo enorme na localização do servidor, retardando assim o processo.
Tais dados, a meu ver, considerando o atípico ano de 2019, em que as novas regras de
aposentadoria da Emenda Constitucional n. 103, com suas discussões prévias,
estimularam muitos servidores públicos a requererem suas aposentadorias pelas regras
anteriores, autorizam uma compreensão do quanto exposto pela ré como justificativa
para a demora da apreciação do pedido de aposentação do autor.
(...)”.
Assim, a pretensão de se alterar o entendimento firmado pela Turma Recursal de origem
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, voto pela inadmissão do incidente de uniformização.
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, INADMITIR 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 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, inadmitir o Incidente de
Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora. Vencidos, Dr. Fábio e Dr.
Nagibe e Dra. Polyana.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz

Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

18. 0525432-41.2019.4.05.8400
Recorrente: Solange Correia De Oliveira
Adv/Proc: Defensoria Publica Da Uniao
Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral Da União
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça

VOTO VENCIDO
EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO
ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA PARTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. INCIDÊNCIA DAS LEIS 3.765⁄1960 E 4.242⁄1963.
ARTIGO 30 DA LEI 4.242/63. REQUISITO A SER OBSERVADO PELO TITULAR E
DEPENDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESUNÇÃO DE ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI 4.242/63 NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. QUESTÃO DE ORDEM Nº. 38 DA TNU. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora à
Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal
do Rio Grande do Norte, que reformou a sentença de procedência para julgar
improcedente o pedido de reversão de cota-parte de pensão especial de ex-combatente,
em razão da não comprovação dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 4.242/1963.

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).
Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente defende que as filhas, em
quaisquer condições, desde que solteiras, terão direito a pensões de ex-combatente,
nos termos da legislação vigente à época do óbito do instituidor. Cita como paradigma
julgado da Terceira Turma Recursal de Pernambuco (processo nº. 050087686.2016.4.05.8300), no sentido de ser possível a reversão de cota-parte de pensão de
ex-combatente a filhas, em quaisquer condições, não se exigindo a comprovação da
incapacidade para prover o próprio sustento e não percepção de quaisquer importância
dos cofres públicos.
O acórdão recorrido, por sua vez, firmou entendimento de que “quando o óbito do
instituidor da pensão tiver ocorrido antes da Constituição da República de 1988, devem
ser observadas as disposições das Leis 4.242/63 e 3.765/60, as quais estabelecem, em
linhas gerais, que a pensão será equivalente à graduação de Segundo Sargento, de
forma vitalícia, aos herdeiros do ex-combatente, incluídas as filhas maiores de 21 anos
e válidas, desde que comprovem o não recebimento de nenhuma importância dos cofres
públicos, bem como a condição de incapacidade e impossibilidade de sustento próprio
(art. 30 da lei 4.242/63)”.
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 consiste em saber se, para fins de reversão de cota-parte de
pensão especial de ex-combatente, nas hipótese em que o óbito do instituidor da
pensão tiver ocorrido antes promulgação da Constituição da República de 1988, deve
ser exigido dos herdeiros a comprovação de incapacidade de prover o próprio sustento
e de ausência de percepção de qualquer valor dos cofres públicos.
Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, o direito à pensão especial de ex-combatente é regido pelas normas vigentes
na data do óbito de seu instituidor. Assim, in casu, incide o regramento previsto nas Leis
nºs. 3.765/60 e 4.242/63.
O artigo 30 da Lei nº. 4.242/63 prevê a pensão especial a ex-combatentes e seus
herdeiros, nos seguintes termos:
“Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e
da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram
incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem
qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à
estipulada no art. 26 da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960.
Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da
mesma Lei nº 3.765, de 1960”.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os requisitos fixados para
pagamento da pensão especial de ex-combatente no art. 30 da Lei nº. 4.242⁄1963,
estendem-se também aos dependentes, que devem comprovar seu preenchimento.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS.
INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282⁄STF E 211⁄STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de
Divergência n. 1.350.052⁄PE (sessão de 14⁄8⁄2014), de relatoria do Min. Mauro
Campbell Marques, "[...] assentou o entendimento de que, quando o óbito do
instituidor da pensão tiver ocorrido antes da Constituição da República de 1988, como
no caso dos autos, devem ser observadas as disposições das Leis n. 4.242⁄1963 e n.
3.765⁄1960, as quais estabelecem, em linhas gerais, que a pensão será equivalente à
graduação de Segundo Sargento, de forma vitalícia, aos herdeiros do excombatente, incluídas as filhas maiores de 21 anos e válidas, desde que comprovem o
não recebimento de qualquer importância dos cofres públicos, bem como a condição
de incapacidade e impossibilidade de sustento próprio (art. 30 da Lei n. 4.242⁄63)"
(AgInt no REsp 1.539.755⁄ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe 31⁄3⁄2017).
2. Na hipótese, o Tribunal local não emitiu pronunciamento acerca da tese deduzida
pela ora recorrente no sentido de que as recorridas não seriam inválidas e de que não
teriam como prover seus próprios meios de subsistência. Incidência das Súmulas
282⁄STF e 211⁄STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp. 1.663.566⁄RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 24.5.2017).
ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. ÓBITO DO INSTITUIDOR.
REGIME MISTO DE REVERSÃO. FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. REQUISITOS. ANÁLISE
NECESSÁRIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO.
1. (...)
2. Esta Corte possui o entendimento de que, se o óbito do instituidor da pensão (excombatente) tiver ocorrido entre a data da promulgação da Carta Magna e a entrada
em vigor da Lei n. 8.059⁄1990 (entre 05⁄10⁄1988 e 04⁄07⁄1990), deve ser
adotado regime misto de reversão, caracterizado pela conjugação das condições
previstas nas Leis n. 3.765⁄1960 e 4.242⁄1963, bem como que o art. 53 da ADCT, ao
prever a concessão da pensão especial na graduação de Segundo Tenente ao
"dependente", não revogou por completo as referidas leis, de modo que deve ser
considerado como dependente (de que trata o dispositivo constitucional) aquele
herdeiro do instituidor que preencha os requisitos previstos na Lei n. 4.242⁄1963, aqui
incluídas as filhas maiores de 21 anos e válidas, desde que incapacitadas de prover seu
próprio sustento e que não recebam nenhum valor dos cofres públicos.
3. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise dos
requisitos previstos do art. 30 da Lei n. 4.242⁄1963.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp. 1.234.007⁄RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
2.5.2018).
No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização possui o entendimento de que,
para fins de concessão de pensão especial, ou reversão de cota-parte, deve ser exigido
dos herdeiros do instituidor a comprovação da mesma incapacidade para prover o
próprio sustento que seria exigível do próprio ex-cobatente, consoante previsão do art.
30 da Lei nº 4.242/63, conforme ementa abaixo transcrita:
PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO
ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXIGÊNCIA
EXTENSÍVEL AOS HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINTANTE DO STJ. PLURALIDADE DE FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO EM
REAÇÃO A TODOS ELES. INCIDÊNCIA DA QO 18 TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO (TNU
– PEDILEF 5009465-49.2017.4.04.7001, JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI
SPIZZIRRI, TNU, DOU 22/11/2018).
In casu, entendo que o acórdão recorrido não faz qualquer referência à existência de
renda ou qualquer outro fato impeditivo que inviabilize o deferimento da reversão da
cota-parte da pensão. É necessário ressaltar a particularidade de que a autora já é
beneficiária de cota-parte do benefício em questão, de modo que se presumem
atendidos por ela os requisitos do artigo 30 da Lei nº. 4.242/63. Outrossim, entendo que
a União deveria provar a existência de renda, caso contrário, estaria sendo exigida prova
de fato negativo.
Em sendo assim, satisfeitos tais requisitos não há óbices ao pleito deduzido na inicial,
razão pela qual a sentença de procedência deve ser mantida, ainda que por outros
fundamentos, não se fazendo necessária a análise de prova no juízo de origem, razão
pela qual é cabível a aplicação da Questão de Ordem nº. 38 da TNU.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao incidente de
uniformização regional para restabelecer a sentença de procedência do pedido, nos
termos da Questão de Ordem nº. 38 da TNU.
É como voto.
KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA
Juíza Federal Relatora

VOTO VENCEDOR

EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO
ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA PARTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. INCIDÊNCIA DAS LEIS 3.765⁄1960 E 4.242⁄1963.
ARTIGO 30 DA LEI 4.242/63. REQUISITO A SER OBSERVADO PELO TITULAR E
DEPENDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. ÔNUS DA AUTORA DEMONSTRAR O
PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI 4.242/63. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora
à Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal
do Rio Grande do Norte, que reformou a sentença de procedência para julgar
improcedente o pedido de reversão de cota-parte de pensão especial de ex-combatente,
em razão da não comprovação dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 4.242/1963.

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).

Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente defende que as filhas, em
quaisquer condições, desde que solteiras, terão direito a pensões de ex-combatente,
nos termos da legislação vigente à época do óbito do instituidor. Cita como paradigma
julgado da Terceira Turma Recursal de Pernambuco (processo nº. 050087686.2016.4.05.8300), no sentido de ser possível a reversão de cota-parte de pensão de
ex-combatente a filhas, em quaisquer condições, não se exigindo a comprovação da
incapacidade para prover o próprio sustento e não percepção de quaisquer importância
dos cofres públicos.

O acórdão recorrido, por sua vez, firmou entendimento de que "quando o óbito do
instituidor da pensão tiver ocorrido antes da Constituição da República de 1988, devem

ser observadas as disposições das Leis 4.242/63 e 3.765/60, as quais estabelecem, em
linhas gerais, que a pensão será equivalente à graduação de Segundo Sargento, de
forma vitalícia, aos herdeiros do ex-combatente, incluídas as filhas maiores de 21 anos
e válidas, desde que comprovem o não recebimento de nenhuma importância dos cofres
públicos, bem como a condição de incapacidade e impossibilidade de sustento próprio
(art. 30 da lei 4.242/63)".

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 consiste em saber se, para fins de reversão de cota-parte de
pensão especial de ex-combatente, nas hipóteses em que o óbito do instituidor da
pensão tiver ocorrido antes promulgação da Constituição da República de 1988, deve
ser exigido dos herdeiros a comprovação de incapacidade de prover o próprio
sustento e de ausência de percepção de qualquer valor dos cofres públicos.

Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, o direito à pensão especial de ex-combatente é regido pelas normas
vigentes na data do óbito de seu instituidor. Assim, in casu, incide o regramento
previsto nas Leis nºs. 3.765/60 e 4.242/63.

O artigo 30 da Lei nº. 4.242/63 prevê a pensão especial a ex-combatentes e seus
herdeiros, nos seguintes termos:

"Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB
e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram
incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem
qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à
estipulada no art. 26 da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960.
Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da
mesma Lei nº 3.765, de 1960".

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os requisitos fixados
para pagamento da pensão especial de ex-combatente no art. 30 da Lei nº. 4.242⁄1963,

estendem-se também aos dependentes, que devem comprovar seu preenchimento.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS.
INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282⁄STF E 211⁄STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de
Divergência n. 1.350.052⁄PE (sessão de 14⁄8⁄2014), de relatoria do Min. Mauro
Campbell Marques, "[...] assentou o entendimento de que, quando o óbito do instituidor
da pensão tiver ocorrido antes da Constituição da República de 1988, como no caso dos
autos, devem ser observadas as disposições das Leis n. 4.242⁄1963 e n. 3.765⁄1960, as
quais estabelecem, em linhas gerais, que a pensão será equivalente à graduação de
Segundo Sargento, de forma vitalícia, aos herdeiros do ex-combatente, incluídas as
filhas maiores de 21 anos e válidas, desde que comprovem o não recebimento de
qualquer importância dos cofres públicos, bem como a condição de incapacidade e
impossibilidade de sustento próprio (art. 30 da Lei n. 4.242⁄63)" (AgInt no
REsp 1.539.755⁄ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31⁄3⁄2017).
2. Na hipótese, o Tribunal local não emitiu pronunciamento acerca da tese deduzida
pela ora recorrente no sentido de que as recorridas não seriam inválidas e de que não
teriam como prover seus próprios meios de subsistência. Incidência das Súmulas
282⁄STF e 211⁄STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp. 1.663.566⁄RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 24.5.2017).

ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. ÓBITO DO INSTITUIDOR.
REGIME MISTO DE REVERSÃO. FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. REQUISITOS. ANÁLISE
NECESSÁRIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO.
1. (...)
2. Esta Corte possui o entendimento de que, se o óbito do instituidor da pensão (excombatente) tiver ocorrido entre a data da promulgação da Carta Magna e a entrada
em vigor da Lei n. 8.059⁄1990 (entre 05⁄10⁄1988 e 04⁄07⁄1990), deve ser
adotado regime misto de reversão, caracterizado pela conjugação das condições
previstas nas Leis n. 3.765⁄1960 e 4.242⁄1963, bem como que o art. 53 da ADCT, ao
prever a concessão da pensão especial na graduação de Segundo Tenente ao
"dependente", não revogou por completo as referidas leis, de modo que deve ser
considerado como dependente (de que trata o dispositivo constitucional) aquele
herdeiro do instituidor que preencha os requisitos previstos na Lei n. 4.242⁄1963, aqui

incluídas as filhas maiores de 21 anos e válidas, desde que incapacitadas de prover seu
próprio sustento e que não recebam nenhum valor dos cofres públicos.
3. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise dos requisitos
previstos do art. 30 da Lei n. 4.242⁄1963.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp. 1.234.007⁄RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
2.5.2018).

No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização possui o entendimento de
que, para fins de concessão de pensão especial, ou reversão de cota-parte, deve ser
exigido dos herdeiros do instituidor a comprovação da mesma incapacidade para
prover o próprio sustento que seria exigível do próprio ex-cobatente, consoante
previsão do art. 30 da Lei nº 4.242/63, conforme ementa abaixo transcrita:

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXIGÊNCIA
EXTENSÍVEL AOS HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINTANTE DO STJ. PLURALIDADE DE FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO EM
REAÇÃO A TODOS ELES. INCIDÊNCIA DA QO 18 TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO (TNU
- PEDILEF 5009465-49.2017.4.04.7001, JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI
SPIZZIRRI, TNU, DOU 22/11/2018).

A análise dos julgados demonstra que o v. acórdão impugnado, encontra-se em
consonância com a orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, do eg. Superior
Tribunal de Justiça e da eg. Turma Nacional de Uniformização.

Desta feita, estende-se aos herdeiros as mesmas exigências estabelecidas à concessão
de pensão ao ex-combatente. Via de consequência, é requisito legal para a reversão da
cota-parte da pensão especial de ex-combatente que a autora demonstre, de modo
cumulativo, sua incapacidade, a impossibilidade de prover o próprio sustento, como
também não perceber qualquer importância do erário, conforme estipulação no art.
30, da Lei nº 4.242/63.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER 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 maioria, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE REGIONAL
DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto.

Recife/PE, data do julgamento.

SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator para o voto
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Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e negar
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto vencedor de
Dr. Sérgio de Abreu Brito. Vencidos, Dra. Kylce, Dr. Fábio, Dra. Polyana, Dr. Eduardo.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne

Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

19. 0501429-79.2020.4.05.8305
Recorrente: Nicolly Nayara Matias Da Silva
Adv/Proc: KAMILA VILELA CESARIO (PE035831 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3 ªTurma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. TERMO INICIAL. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. HABILITAÇÃO
TARDIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO DEPENDENTE PREVIAMENTE HABILITADO
INTEGRANTE DE OUTRO NÚCLEO FAMILAR. MATÉRIA REFERENTE A PROCESSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NA TNU. TEMA 223. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora à
Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela Terceira 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).
Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega que o acórdão
recorrido é diametralmente oposto ao entendimento firmado pela Primeira Turma
Recursal de Pernambuco nos autos do processo nº. 0503053-37.2018.4.05.8305,
segundo o qual 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.
O acórdão recorrido, por sua vez, firmou entendimento no sentido de não serem devidas
as parcelas vencidas do benefício de pensão por morte a menor absolutamente incapaz
habilitado tardiamente, ainda que pertencente a núcleo familiar distinto do dependente
previamente habilitado.
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 o dependente absolutamente
incapaz, pertencente a grupo familiar diverso de outro dependente previamente
habilitado, faz jus ao benefício de pensão por morte desde o óbito do segurado ou
desde o requerimento de habilitação tardia.
A Turma Nacional de Uniformização, nos autos do PEDILEF n°. 050042955.2017.4.05.8109/CE, afetado como representativo de controvérsia - tema 223, no
julgamento dos embargos de declaração ocorrido em 25.02.2021, fixou a tese de que
"O dependente absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde o requerimento
administrativo, na forma do art. 76 da Lei 8.213/91, havendo outro dependente
previamente habilitado e percebendo benefício, do mesmo ou de outro grupo familiar,
ainda que observados os prazos do art. 74 da Lei 8.213/91”.
A despeito do julgamento de mérito, o acórdão da Turma Nacional ainda não transitou
em julgado. Oportuno ressaltar que o artigo 16, VI, do novo Regimento Interno da TNU,
instituído pela Resolução nº. 586, de 30 de setembro de 2019, estabelece que apenas
após o trânsito em julgado do acórdão do Colegiado Nacional de Uniformização
proferido sob a sistemática dos processos representativos de controvérsia, os pedidos
de uniformização de interpretação de lei federal sobrestados terão seguimento
denegado ou serão encaminhados à Turma de origem para juízo de retratação,
conforme o caso.
Assim sendo, em aplicação analógica do art. 14, inciso II, alínea b, c/c o art. 16, VI do
Regimento Interno da TNU, cumpre determinar o sobrestamento do feito na origem,
para que a Turma Recursal, uma vez julgado definitivamente o processo representativo
de controvérsia nº. 0500429-55.2017.4.05.8109/CE pela Corte Nacional de
Uniformização, adote as providências pertinentes a adequação ou confirmação do
julgado.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do incidente de
uniformização regional, apenas para determinar o sobrestamento do feito na origem
até o trânsito em julgado do PEDILEF n°. 0500429-55.2017.4.05.8109/CE e posterior
adequação ou confirmação do julgado à tese que vier a ser firmada, definitivamente,
pela Turma Nacional de Uniformização.

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 PARCIAL PROVIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO, APENAS PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA
ORIGEM, nos termos deste voto.
Recife/PE, data do julgamento.
KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, dar parcial provimento
ao incidente de uniformização regional, apenas para determinar o sobrestamento do
feito na origem, nos termos do voto do Relator. Vencido Dr. Nagibe.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE
20. 0516079-23.2018.4.05.8202
Recorrente: Antonio Andrade Barbosa
Adv/Proc: Dinácio de Sousa Fernandes (PB014003 )

Recorrido (a): União Federal e outros
Adv/Proc: Advocacia Geral Da União e outros
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima

VOTO VENCIDO
VOTO-EMENTA
Demanda: proposta pela parte autora [servidor público da ré] em face do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS.
Síntese da demanda: 1) o servidor público federal integrante do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS (atualmente, ocupante do cargo de Técnico do Seguro Social)
pretende tão-somente as diferenças decorrentes do alegado desvio de função (pelo
exercício das atribuições do cargo de Analisa Previdenciário) sob o fundamento de que
as
atribuições
de
instrução de
processos
administrativos
e
de
deferimento/indeferimento de prestações previdenciárias seriam privativas de
Analistas de Seguro; 2) O autor ajuizou uma demanda anterior [050314259.2010.4.05.8202] com decisão transitada em julgado em que já foi reconhecido o
desvio de função com o pagamento de valores atrasados e determinado o retorno as
funções de origem conforme acórdão da Turma Recursal 1; 3) Mesmo após o julgamento
da 1ª demanda, continuou em situação de desvio de pagamento requerendo o
pagamento das diferenças entre 11.2013 a 01.2016, verbis:
Acontece Douto Julgador, que a Ré em momento algum afastou o ora
Demandante ANTÔNIO ANDRADE, de suas atividades na concessão de benefícios,
o qual está trabalhando na mesma atividade e em Desvio de Função e mesmo
mantendo o servidor em Desvio, não pagando as diferenças salariais relativas ao
Desvio. Não sendo pago, os valores de 11/2013 até 01/2016, vem o autor requerer
em juízo a cobrança de todos os valores devidos, como bem asseverou a sentença
e acórdão proferidos nos autos do processo nº 0503142- 59.2010.4.05.8202,
transitada em julgado.
Anexo 49: o Juízo monocrático julgou improcedente o pedido. Entendeu que houve
violação ao princípio da boa-fé objetiva processual ao deixar de reclamar na primeira
demanda o descumprimento da decisão judicial transitada em julgado.

“6. 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, deu provimento ao recurso
da parte autora para: reconhecer o direito da parte autora à percepção da remuneração
compatível com o cargo de Analista do Seguro Social (nível inicial), cujas funções foram por ela
exercidas, devendo o valor ser indenizado pelo período em que se constatou o desvio de função,
no montante equivalente à diferença entre a remuneração do cargo efetivo e a daquele exercido
de fato durante o lapso temporal em que ocorreu o referido desvio, respeitada a prescrição
qüinqüenal, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal”.
1

Em que pesem as alegações do autor, entendo que não há como acolher o
pedido de reconhecimento do exercício de atividade em desvio de função.
Ora, se havia uma decisão judicial garantindo ao autor o direito de retornar
as atribuições do respectivo cargo, mas não houve qualquer questionamento
perante o juízo competente, é de se presumir que houve cumprimento da decisão
judicial, o que já é suficiente para afastar a pretensão de reconhecimento de
atividade em desvio de função e consequentemente a pretensão indenizatória.
Por outro lado, ainda que se considere verdadeira a tese do autor, no sentido
de que continuou em desvio de função, mesmo após a decisão que lhe garantiu o
direito de retornar às funções de origem, entendo que caberia ao mesmo
promover a execução da respectiva sentença perante o juízo competente, e não
silenciar durante anos para promover, posteriormente, nova demanda
indenizatória.
Com efeito, a meu ver, a conduta do autor mostrou-se de certa forma
maliciosa, violando a cláusula geral da boa-fé objetiva, bem assim do dever de
mitigar o dano, o que afasta a pretensão indenizatória na linha da norma
prevista no art. 945, do Código Civil.
Logo, ainda que se admita ter havido dano, decorreu de conduta omissiva
do autor, que não promoveu a execução do julgado, razão pela qual entendo que
não deve ser acolhida a pretensão indenizatória.
Anexo 54: A Turma Recursal da Paraíba negou provimento ao recurso da parte autora,
confirmando a sentença de improcedência por outros fundamentos. Reconheceu, em
tese, a possibilidade de desvio de função, contudo afastou no caso concreto pelas razões
abaixo:

8. Esta Turma Recursal entende que não há desvio de função, caso esteja
comprovado que na APS em discussão exista algum Analista do Seguro Social, o
que indica uma situação de supervisão a legitimar o acompanhamento dos
servidores de nível médio por parte daqueles que detêm o cargo de nível superior
ou função de chefia, no desempenho das atribuições levadas a efeito no
respectivo órgão.
9. No caso concreto, verifica-se que o autor trabalha na APS de Sousa, na qual há
02 (dois) Analistas do Seguro Social (anexo 39).
10. Em tais termos, nega-se provimento ao recurso da parte autora, mantendo a
sentença por outros fundamentos.

11. 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 da parte autora, mantendo a sentença por
outros fundamentos. Condenação em honorários advocatícios fixados no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).
Anexo 54: inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando a
omissão/contradição:

Permissa venia e com todo respeito que se faz por merecer, mas aludido
fundamento lançado no venerando ACÓRDÃO, se apresenta um tanto
contraditório; na medida em que se apega unicamente ao fato genérico da APS
conter 02(dois) Analistas do Seguro Social, sem contudo perscrutar se
referidos(as) Analistas que constituem o quadro de funcionários da APS de
SOUSA/PB são Analistas Previdenciários ou Analistas do Serviço Social.
De fato, compulsando os documentos colacionado no Anexo 39 dos autos
digitais, se verifica a existência de 02(duas) Analistas do Seguro Social, como
sendo “ADELAIDE DO NASCIMENTO LIMA” e “ANA LIGIA SILVA RIBEIRO”, as
quais, diga-se de passagem, são analistas do seguro social com formação no
Serviço Social, conforme sobressai da prova produzida em audiência (depoimento
da parte autora e de testemunha, anexos 41/47).
Resta cediço que há diferença entre o Analista do Seguro Social
propriamente dito e o Analista do Seguro Social com formação no Serviço
Social/Assistência Social; pois, embora ambos pertençam ao mesmo gênero
“ANALISTA DO SEGURO SOCIAL”, contudo, suas atividades são diferentes e
específicas.
(...)
Como visto douto Juiz Federal Relator, de conformidade com o depoimento
do embargante e da prova testemunhal produzida em juízo, aludidas ANALISTAS
DO SEGURO SOCIAL que trabalham na APS de SOUSA/PB, são analistas do Seguro
Social com formação em Serviço Social e, portanto, não executam atividades
desenvolvidas pelos Técnicos do Seguro Social em desvio de função e nem pelos
Analistas do Seguro Social propriamente dito; notadamente em relação à análise
de benefícios em processo de concessão, manutenção e revisão, e ainda apuração,
verificação e confrontação de dados/informações.

Anexo 61: a Turma Recursal da Paraíba conheceu e rejeitou aos embargos de declaração
sob o fundamento de que a parte autora pretende o reexame do mérito da sua própria
decisão, não decorrendo daí omissão/contradição.
Anexo 68: O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem inadmitiu o incidente de
uniformização regional [Anexo 64] em razão de “a análise da pretensão recursal implica
volver reexame de matéria fático-probatória, o que figura como incompatível com a via
eleita (Súmula nº 42 da TNU). Conforme se infere na análise da petição do recurso, a
parte utiliza o recurso para pleitear a modificação do julgado proferido pela Turma
Recursal através do reexame do arcabouço probatório já devidamente apreciado”.
Anexo 74: o Presidente da TRU negou provimento ao agravo da parte autora [Anexo 69]
interposto contra decisão de inadmissibilidade da Presidência da TR, com base na
Questão de Ordem nº 13 da 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”.] e na Súmula nº
42 da TNU [“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”].
Anexo 76: a parte autora interpôs agravo interno contra decisão da Presidência da TRU,
sendo os autos distribuídos para o julgamento colegiado.
Razões recursais:
Registra-se de plano, que a questão se passa pelo crivo do princípio da
distribuição do ônus da prova e da segurança jurídica, pois, compulsando os
autos virtuais, não há qualquer comprovação pela parte adversa/INSS, que o
agravante desenvolvia as atividades inerentes ao cargo de Analista, mediante a
supervisão de algum Analista do Seguro Social; supervisão essa que não pode ser
presumida, mas que deve ser devidamente comprovada; notadamente quando
o(s) Analista(s) existente(s) na APS, se trata(m) de Analista(s) com formação no
serviço social, porquanto, não possuindo conhecimento técnico em previdência,
principalmente na concessão e análises de benefícios.
Diga-se ainda de efeito, que o ora agravante tão logo tomou conhecimento
do Acórdão proferido pela TRPB (anexo 54), interpôs competentes Embargos de
Declaração (anexo 56), por dito Acórdão contrariar o verdadeiro sentido da
Súmula 378 do STJ, diante da inexistência de qualquer exigência de subordinação
hierárquica ou de supervisão, bem assim por restar omisso quanto ao dever de
esclarecimento materializado no §1º do art. 489 do CPC/15, haja vista que as
Analistas do Seguro Social que constituem o quadro da APS SOUSA/PB, são
analistas com formação no serviço social, portanto, assistentes sociais, sem
conhecimento técnico-previdenciário, não podendo desse modo supervisionar, se
fosse o caso!

Ademais, todos os atos praticados na concessão ou indeferimento dos
benefícios previdenciários levados a efeito pelo agravante, por si só, não sofreu e
nem sofre qualquer ingerência de qualquer outro servidor, sendo de sua inteira
responsabilidade a concessão do benefício, não se fazendo necessária a utilização
de matrícula e/ou intervenção de outro servidor, mesmo que seja Analista; tanto
que, em caso de suposta fraude, será o servidor que praticou todos os atos de
concessão, quem irá responder administrativamente, podendo chegar na seara da
Polícia Federal e no Ministério Público Federal, com forte possibilidade de
afastamento e perda do cargo e ainda responder a um processo criminal.
(...)
Como visto, salvo melhor juízo, o caso epigrafado se encontra em perfeita
simetria e harmonia com o entendimento consolidado nesta augusta TRU/5ª
Região, no julgamento do processo nº 0502917-16.2013.4.05.8305; posto que as
atividades desenvolvidas e praticadas pelo agravante sempre foram de forma
autônoma e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer supervisão de quem
quer que fosse, não havendo que se falar em violação a Questão de Ordem nº 13
da TNU; pelo que se tem por cabível o Agravo Interno com vista ao conhecimento
e julgamento do incidente regional de uniformização interposto.
Já com relação ao segundo ponto, a decisão monocrática ora agravada
negou provimento ao Agravo Inominado que visava destrancar o IURJ, sob o
fundamento de ser impossível reexaminar matéria fático-probatória em sede de
incidente de uniformização, face a Sumula 42 da TNU, segundo a qual “Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de
fato”.
Convém pontificar e pede-se vênia para discordar do entendimento versado
na decisão vergastada, visto que a matéria posta, não visa reexaminar matéria
fático-probatória em si, mas tão somente seja assegurado ao agravante o
restabelecimento dos princípios do devido processo legal e o princípio da
distribuição do ônus da prova, a segurança jurídica e o enriquecimento sem
causa; uma vez que, tais princípios restaram fragrantemente violados pela TRPB,
ao deixar de respeitá-los em nome de uma celeridade e produtividade que sempre
finda por aniquilar os direitos dos cidadãos.
Questão do julgamento dos embargos de declaração.
A questão está intrinsecamente relacionada com o julgamento dos embargos de
declaração. Embora não seja matéria direta do incidente, entendo que o juiz não pode
fechar os olhos nos casos de verificar uma grave violação ao devido processo legal.

Não há omissão/contradição no acórdão que decidiu os embargos de declaração a partir
do encadeamento processual.
Em sua inicial, o autor dez uma explanação do entendimento jurisprudencial, citando
diversas decisões judiciais. Presume-se conhecimento da tese jurídica. Em sede de
resposta do réu, o INSS juntou diversos documentos [Anexo 30/37], dentre eles, a
relação de servidores que laboram na APS em que o autor trabalha. Ao ser intimado
para fins de réplica, não fez qualquer ressalva de que seriam Analista do Seguro Social
diversos do Direito.
É necessário abrir um parêntese: No âmbito do INSS, nem todo Analista do Seguro Social
possui formação em direito ou atuam na área-fim, mas existem diversas analistas com
especialidades diversas. Analisando os Editais de concurso público posteriores a 2003 2
, é possível verificar que foram contratados vários Analistas do Seguro Social para atuar
em áreas de apoio a atividade finalística do INSS, tais como profissionais com nível
superior em estatística, ciências contábeis, direito, administração, engenharia civil,
engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações (telec),
engenharia com especialização em segurança do trabalho, pedagogia, psicologia,
jornalismo, publicidade e propaganda, fisioterapia, letras e etc. Especificamente, a
atuação concomitante de Técnicos e Analistas do Seguro Social no campo de instrução
e deferimento/indeferimento de benefícios somente ocorreria com os Analistas, com
formação em direito porque os demais Analistas são voltados para áreas específicas,
geralmente áreas meio. Ora, se a parte pretendia dizer que seriam Analistas do Seguro
Social com formação específica, deveria ter impugnado a questão no 1º momento
processual, inclusive solicitando que o INSS trouxesse a ficha funcional das referidas
servidoras.
A Turma Recursal julgou recurso inominado apoiado na referida documentação,
extraindo as consequências fáticos-probatórias. Após o julgamento desfavorável, a
parte autora opôs embargos de declaração a omissão com base no art., 489, § 1º, II do
CPC-15. Assim, não há qualquer surpresa/violação ao devido processo legal.
Julgamento do agravo.
A questão a ser analisada é o juízo de admissibilidade do incidente de uniformização
regional e, em sendo ultrapassada a barreira, o mérito.
Na 17ª sessão realizada em 16.05.2019, a TRU da 5ª Região julgou o incidente de
uniformização regional nº 0502917-16.2013.4.05.8305S, firmando a seguinte tese:
“restando comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social
desenvolve de modo autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei 10.667/2003,
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restará configurado o desvio de função, fazendo jus o requerente à percepção de
indenização correspondente à diferença de sua remuneração e a do cargo de Analista,
pelo período em que se constatou o desvio”. Colhe-se do acórdão o seguinte trecho:
“De outro modo, para o cargo de Técnico do Seguro Social as atribuições se
limitam a dar suporte e apoio técnico especializado às atividades de competência
do INSS.
No caso dos autos, as atividades desenvolvidas pelo autor transbordando os
limites do cargo de Técnico do Seguro Social, pois superam a tarefa de dar suporte
técnico especializado, enquadrando-se na moldura descritiva das atividades de
Analista.
Isto é, a análise de processos de concessão de benefícios, bem como a decisão
pela concessão ou não desses, atividades estas reconhecidas pela Turma de
origem como desempenhadas pelo recorrente, transbordam os limites legalmente
estipulados para o cargo de Técnico do Seguro Social.
É certo que pela dicção do artigo 6º, II, da Lei 10.667/2003, os Técnicos de Seguro
Social podem muito bem auxiliar um Analista nas tais funções de decisão de
processos e atendimento de segurados, mas não os podem lhes substituir,
realizando tal atividade de modo autônomo, superando o mero "suporte e apoio
técnico especializado".
(...)
Ante o exposto, CONHEÇO do presente incidente regional de uniformização e
DOU-LHE PROVIMENTO para, (i) firmar a tese de que, restando comprovado que
o servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social desenvolve de modo
autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei 10.667/2003, restará
configurado o desvio de função, fazendo jus o requerente à percepção de
indenização correspondente à diferença de sua remuneração e a do cargo de
Analista, pelo período em que se constatou o desvio; (ii) anular o acórdão e
determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do
julgado segundo a premissa ora fixada.
(TRU5, Processo nº 05029171620134058305/PE, Relator: Juiz Federal José
Eduardo de Melo Vilar Filho, julgado em 16.05.2016).
O julgamento ocorreu por um placar de 5 a 4, demonstrando que a matéria era
controvertida a época.
Posteriormente, na 30ª Sessão realizada em 09.12.2019, a TRU resolveu restringiu a
ratio decidendi do precedente acima [0502917-16.2013.4.05.8305S] para reconhecer
que “o Desvio de Função entre Técnico e Analista do Seguro Social somente pode vir a
ser configurado até o advento do Decreto nº. 8.653/2016.”. Foram examinados na
referida sessão dois incidentes de uniformização regional, a saber:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE
ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DO CARGO DE ORIGEM. DESVIO DE FUNÇÃO.

CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL. EDIÇÃO DE DECRETO REGULAMENTADOR.
TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS. LACUNA EM JULGAMENTO ANTERIOR
QUE ENSEJA NOVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. UNIFORMIZAÇÃO DE TEMA
ESPECÍFICO AINDA NÃO ENFRENTADO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO
ENTRE TÉCNICO E ANALISTA DO SEGURO SOCIAL QUE SOMENTE PODE VIR A SER
CONFIGURADO ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO REGULAMENTADOR Nº. 8653/2016.
AGRAVO PROVIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E
PROVIDO.
(...)
O cerne da questão diz respeito ao reconhecimento de desvio de função em que
a parte autora, ocupante do cargo de Técnica do Seguro Social (Nível Médio),
tenha supostamente exercido funções próprias do ocupante do cargo de Analista
do Seguro Social, fazendo jus à percepção das diferenças salariais.
Sobre a vexata quaestio não se pode desconsiderar que as atividades de Técnico
e Analista do Seguro Social são muito semelhantes, sendo possível divisar sutil
diferença no grau de complexidade. Porém, para o cargo de Analista é exigida a
escolaridade de grau superior, enquanto para a função de Técnico o curso médio
é suficiente, o que as diferencia sobremodo, quanto à forma de ingresso.
À luz de tais considerações, alguns princípios constitucionais dos mais caros como
o da legalidade e o da exigência do concurso público são chamados a subsidiar a
interpretação que se há de fazer acerca do alegado desvio de função.
Entretanto, sem olvidar as razões supra-alinhadas e sobre elas mesmas decidindo,
esta Turma Regional de Uniformização da 5ª Região – TRU5 acolheu a tese de que,
restando comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social
desenvolve de modo autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei
10.667/2003, restará configurado o desvio de função, fazendo jus o requerente à
percepção de indenização correspondente à diferença de sua remuneração e a do
cargo de Analista, pelo período em que se constatou o desvio (Processo nº
05029171620134058305 – Origem: Pernambuco, Relator: José Eduardo de Melo
Vilar Filho, p. Creta 24.5.2016).
Ocorre que, o precedente firmado neste Órgão de Uniformização não tratou, em
momento algum, de um fato jurígeno legítimo e relevante, apto a interferir na
interpretação do tema; a saber, a edição do Decreto Regulamentador n. 8.653,
ocorrida em 28/1/2016.
Com efeito, assim dispõe o diploma em seu artigo 4º:
"Art. 4º São atribuições comuns aos cargos de Analista do Seguro Social e de
Técnico do Seguro Social:

I - atender o público;
II - assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos;
III - executar atividades de instrução, tramitação e movimentação de
processos, procedimentos e documentos;
IV - executar atividades inerentes ao reconhecimento de direitos
previdenciários, de direitos vinculados à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993 , e de outros direitos sob a responsabilidade do INSS;
V - elaborar e executar estudos, relatórios, pesquisas e levantamento de
informações;
VI - elaborar minutas de editais, de contratos, de convênios e dos demais
atos administrativos e normativos;
VII - avaliar processos administrativos, para oferecer subsídios à gestão e às
tomadas de decisão;
VIII - participar do planejamento estratégico institucional, das comissões,
dos grupos e das equipes de trabalho e dos planos de sua unidade de
lotação;
IX - atuar na gestão de contratos, quando formalmente designado;
X - gerenciar dados e informações e atualizar sistemas;
XI - operacionalizar o cumprimento das determinações judiciais;
XII - executar atividades de orientação, informação e conscientização
previdenciárias;
XIII - subsidiar os superiores hierárquicos com dados e informações da sua
área de atuação;
XIV - atuar no acompanhamento e na avaliação da eficácia das ações
desenvolvidas e na identificação e na proposição de soluções para o
aprimoramento dos processos de trabalho desenvolvidos;
XV - executar atividades relacionadas à gestão do patrimônio do INSS; e
XVI - atuar em atividades de planejamento, supervisão e coordenação de
projetos e de programas de natureza técnica e administrativa. " - grifos de
agora
Observa-se, portanto, que o rol de atividades comuns a técnicos e analistas
elencado no Decreto em causa, ademais de extenso, contempla justamente as
atividades concernentes aos atos decisórios nos processos administrativos de
concessão de benefícios, alegadamente privativos dos analistas.
No pertinente, de destacar-se ainda que o art. 3º, II, do citado Decreto, dispõe
inclusive sobre a possibilidade de o Técnico "exercer, mediante designação da
autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades
institucionais do INSS, compatíveis com a natureza do cargo ocupado", texto
idêntico ao da atribuição do analista constante do art. 2º, XII do mesmo
documento.
Como se vê, a regulamentação legal pelo decreto, lidimamente prevista e
executada, constitui um divisor de águas, cujos efeitos jurígenos não foram
enfrentados ou tampouco declarados nos julgamentos antecedentes, seja o da
TNU seja o desta TRU, já citados no voto do eminente Juiz originariamente relator
para este feito.

Ao propósito de não ter sido expressamente enfrentada a questão do decreto nos
precedentes, para com a vênia dos entendimentos dissonantes, estou em que é
deveras fato relevante. Com efeito, como já afirmado no introito deste voto, antes
mesmo de constituir um reforço à segurança jurídica, o escopo da adoção da
teoria dos precedentes é enriquecer o debate e incrementar os subsídios nos
julgamentos, reforçando, deste modo, a legitimidade das decisões judiciais.
Portanto, não se há falar que uma omissão, uma lacuna, um fato não
expressamente tratado em um julgamento anterior possa vincular julgamentos
posteriores. Ao revés, na ausência do enfrentamento do tema, a solução mais
adequada é enfrentá-lo no tempo e modo devidos.
Foi justamente o que fez o acórdão paradigmático, cujo entendimento ora
sufrago, ao fixar o termo final para o recebimento das verbas decorrentes de
alegado desvio de função na data do advento do Decreto em referência.
Ao assim entender, aplicando a teoria dos precedentes com atenção para a
preservação da legitimidade das decisões judiciais, intensamente calcada nas
razões forjadas pelo amplo debate do tema, penso não me afastar, em última
análise, da tradição dos mais célebres sistemas da common law.
No ponto, trago a ilustração de René David, na referência cruzada do professor
Juraci Mourão (MOURÃO FILHO, 2014, p. 115):
"Num sistema jurisprudencial, como é o direito inglês, a situação apresenta-se
muito diferente. O aspecto casuístico que reveste o direito deixa subsistir, de
forma intencional, muitas lacunas; e a razão é francamente reconhecida como
uma fonte subsidiária do direito, chamada a preencher estas lacunas. A uma
técnica de interpretação substitui-se uma técnica de distinções, visando
estabelecer regras novas, cada vez mais precisas, em vez de aplicar uma regra
preexistente. Os sistemas de direito da família romano-germânica são sistemas
fechados, o common law é um sistema aberto, em que novas regras são
continuamente elaboradas; estas novas regras baseiam-se na razão."
Nesse cenário, estou em que não há qualquer violação ao art. 927, V, do CPC/2015,
quando, à luz de precedente anterior que não tratou de tema específico, o qual
não restou contemplado expressamente no julgamento, revisita as razões de
decidir já lançadas e tomando-as em consideração define uma solução para um
ponto não elucidado anteriormente.
Pode-se dizer do julgamento que segue pelo caminho supranarrado que se insere
no “círculo virtuoso de significado” (MOURÃO FILHO, 2014, p. 309), permitindo
que o sentido das normas continue sendo perscrutado e o Direito siga evoluindo
após o julgamento.

Diante de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo para dar
seguimento ao pedido de uniformização, e, neste ponto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao incidente para:
i) reconhecendo dissídio jurisprudencial entre a Primeira e a Segunda Turma
Recursais dos Juizados Especiais Federais do Estado do Ceará, fixar a seguinte
tese: o Desvio de Função entre Técnico e Analista do Seguro Social somente pode
vir a ser configurado até o advento do Decreto nº. 8.653/2016;
ii) determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do
julgado aos termos do presente julgamento.
(TRU5, Processo n.º 0525503-41.2017.4.05.8100, rel. Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça, rel. p/ acórdão Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de
Sousa Brasil, j. 09.12.2019)

Analisando a questão controvertida, têm-se que o art. 5º da Lei nº 10.667/2003
que criou, no quadro de pessoal do INSS, 1.525 cargos de nível superior para
Analista Previdenciário e 2.275 cargos de nível intermediário para Técnico
Previdenciário, o art. 6º assim definia as funções a eles correspondentes: “Art. 6º.
... I - Analista Previdenciário: a) Instruir e analisar processos e cálculos
previdenciários, de manutenção e de revisão de direitos ao recebimento de
benefícios previdenciários; b)Proceder à orientação previdenciária e atendimento
aos usuários; c) Realizar estudos técnicos e estatísticos; e d) executar, em caráter
geral, as demais atividades inerentes às competências do INSS; II - Técnico
Previdenciário: suporte e apoio técnico especializado às atividades de
competência do INSS. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispor de forma
complementar sobre as atribuições decorrentes das atividades a que se referem
os incisos I e II.”
Contudo, com o advento da Lei nº 10.855/2004, na redação dada pela Lei nº
11.501/2007, o art. 5º, inciso II, alínea "c", ficou estabelecido que o cargo de
técnico previdenciário, passou a denominar-se Técnico do Seguro Social e, de
acordo com a Tabela III, do Anexo V do mesmo diploma legal, as atribuições desse
cargo ficaram assim disciplinadas: "Realizar atividades técnicas e administrativas,
internas ou externas, necessárias ao desempenho das competências
constitucionais e legais a cargo do INSS, fazendo uso dos sistemas corporativos e
dos demais recursos disponíveis para a consecução dessas atividades."
Certo que o Art. 5º-A da Lei nº 10.855/2004 igualmente alterou a nomenclatura
do cargo de Analista Previdenciário para Analista do Seguro Social, sendo que o
art. 5º-B determinou que as atribuições específicas dos cargos de que tratam os

arts. 5º e 5º-A desta Lei seriam estabelecidas em regulamento, o que apenas
restou efetivado em momento posterior.
Penso que a ausência de regulamentação jamais poderia autorizar que se tenha
como parâmetro as atribuições do Cargo de Analista Previdenciário aquelas
disciplinadas no art. 6º da Lei 10.667/2003, estabelecida quando as carreiras
tinham outra feição, na medida em que a inércia do administrador não pode
constituir causa de repristinação do direito anterior, devendo o intérprete
procurar a construção de soluções que considerem a ordem jurídica vigente,
amparadas na lógica jurídica e na razoabilidade.
Toda questão deveria resumir-se, portanto, à comprovação por parte de quem
alega o desvio de que o trabalho desempenhado difere de "realizar atividades
técnicas e administrativas, internas ou externas, necessárias ao desempenho das
competências constitucionais e legais a cargo do INSS, fazendo uso dos sistemas
corporativos e dos demais recursos disponíveis para a consecução dessas
atividades”, que são precisamente as atribuições legais do cargo de técnico
judiciário.
Destaca-se que nesta ordem de idéias, o simples fato de serem diferentes os
requisitos para o provimento dos cargos e a qualificação de quem os ocupa está a
indicar que identidade de trabalho não há de sorte que não se poderia cogitar
equiparação de vencimentos. Destaco que nada há de errado em solução legal que
opta por pagar mais a quem do ponto de vista objetivo é mais qualificado para o
trabalho, o que, aliás, é cada vez mais comum seja no âmbito público seja no
âmbito privado.
Contudo, aparentemente este não foi o entendimento deste colegiado, que fixou
a seguinte tese: “restando comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico
do Seguro Social desenvolve de modo autônomo as atividades listadas no art. 6º,
I, da Lei 10.667/2003, restará configurado o desvio de função, fazendo jus o
requerente à percepção de indenização correspondente à diferença de sua
remuneração e a do cargo de Analista, pelo período em que se constatou o
desvio”.
Destaco que embora a tese ou mesmo a leitura do paradigma não revelem que a
ausência de regulamentação para a novel norma foi a causa que justificou a
aplicação da norma pretérita, esta me parece ter sido a motivação, à semelhança
do que entendeu a ilustre colega prolatora do voto apresentado no acórdão
paradigma, “verbis”: “Conforme visto acima, a teor do que diz o art. 6º, I, da Lei n.
10.667/03 (norma a ser aplicada até a edição do Decreto regulamentador n. 8.653,
ocorrida em 28/1/2016), eram próprias do Analista do Seguro Social as atividades
de instrução e análise de processos e cálculos previdenciários, de manutenção e

de revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários; e de
orientação previdenciária e atendimento aos usuários. Assim, demonstrado que a
autora executou tais atribuições, ainda que ocupando o cargo de Técnico do
Seguro Social, verifica-se a ocorrência de desvio de função. Reconhecido o desvio
de função, a servidora faz jus às diferenças salariais decorrentes, no período
compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação
até o advento do Decreto n. 8.653, de 28/1/2016 (quando cessou o desvio de
função), uma vez que disciplinadas especificamente as atividades de Técnico e
Analista do Seguro Social, bem como as atribuições comuns as duas carreiras”.
Certo que com a regulamentação da norma posterior, ocorrida em 28/1/2016, não
mais cabe aplicar a solução divisada por este colegiado, cabendo limitar a
aplicação da tese firmada outrora neste colegiado a tal momento jurídico,
definindo-se que com o advento da regulamentação apenas é possível reconhecer
o desvio de função se alegado e provado que as atividades desempenhadas
divergem de “realizar atividades técnicas e administrativas, internas ou externas,
necessárias ao desempenho das competências constitucionais e legais a cargo do
INSS, fazendo uso dos sistemas corporativos e dos demais recursos disponíveis
para a consecução dessas atividade”.
Com tais registros, dou provimento ao recurso para limitar o termo final da
condenação à vigência do Decreto 8.653/2016.
(TRU5, Processo n.º 0515516-78.2017.4.05.8100, Relator: Juiz Federal Almiro José
da Rocha Lemos, julgado em 09.12.2019)
É importante fazer o registro que a questão foi amplamente discutida no processo nº
0515516-78.2017.4.05.8100 sob a perspectiva da teoria dos precedentes, considerando
os debates registrados nas notas taquigráficas, as quais tive acesso no processo nº
0502806-50.2018.4.05.8501.
Houve o respeito ao precedente nº 0502917-16.2013.4.05.8305S, contudo foi sua
limitada a sua eficácia temporal até o advento do Decreto n.º 8.653/2016. Por sua vez,
nos termos do art. 5º do Decreto n.º 8.653/2016 [Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação (29.01.2016)], o referido Decreto entrou em vigor em 29.01.2016.
Destaco que, posteriormente, a discussão doS precedentes supra [052550341.2017.4.05.8100 e 0515516-78.2017.4.05.8100], a Lei nº 13.849/2019 modificou
expressamente a Lei nº 10.855/2004 para expressar atribuir funções comuns a carreira
do Seguro Social, abrangendo os cargos de nível médio e superior [Arts. 5º e 5º-A da Lei
nº 10.855/2004 ].

Art. 5º Os cargos de provimento efetivo de nível auxiliar e intermediário
integrantes da Carreira do Seguro Social do Quadro de Pessoal do INSS cujas
atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação profissional ou
especialização exigidos para ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais
ficam agrupados em cargos de mesma denominação e atribuições gerais,
conforme estabelecido no Anexo V desta Lei, passando a denominar-se: (Redação
dada pela Lei nº 11.501, de 2007)I - os cargos de nível auxiliar: Auxiliar de Serviços
Diversos; e (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
II - os cargos de nível intermediário: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
a) Agente de Serviços Diversos; (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
b) Técnico de Serviços Diversos; ou (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
c) Técnico do Seguro Social; (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
III - (revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
Art. 5º-A Os cargos de provimento efetivo de nível superior de Analista
Previdenciário integrantes da Carreira do Seguro Social do Quadro de Pessoal do
INSS, mantidas as atribuições gerais, passam a denominar-se Analista do Seguro
Social. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)
Art. 5º-B São atribuições da carreira do Seguro Social: (Redação dada pela Lei nº
13.846, de 2019)
I - no exercício da competência do INSS e em caráter privativo: (Incluído pela Lei
nº 13.846, de 2019)
a) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativoprevidenciário relativas ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), de que trata
o art. 201 da Constituição Federal, bem como em processos de consulta, de
restituição ou de apuração de irregularidade em processos administrados pelo
INSS; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
b) proceder à orientação no tocante à interpretação da legislação previdenciária
de que trata o art. 201 da Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 13.846, de
2019)
c) realizar as alterações cadastrais que impactam em alteração de direitos a
benefícios sociais no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de que trata
o art. 29-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei nº 13.846, de
2019)
d) exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes à
competência do INSS; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
II - exercer atividades de natureza técnica, acessória ou preparatória ao exercício
das atribuições privativas ao servidor administrativo da carreira do Seguro
Social; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
III - atuar no exame de matérias e processos administrativos de benefícios sociais,
ressalvado o disposto na alínea a do inciso I do caput deste artigo. (Incluído pela
Lei nº 13.846, de 2019)
Parágrafo único. Outras atribuições específicas dos cargos de que tratam os arts.
5º e 5º-A desta Lei poderão ser estabelecidas em regulamento. (Incluído pela Lei
nº 13.846, de 2019)

Caso concreto:
O período controvertido em que pretende o reconhecimento do desvio de função com
o pagamento das diferenças se situa entre 11.2013 a 01.2016, logo se se submete ao
precedente nº 0502917-16.2013.4.05.8305S, com a limitação impostas pelos
precedentes 0515516-78.2017.4.05.8100 e 0525503-41.2017.4.05.8100.
O Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira no julgamento do 052550341.2017.4.05.8100 explicou com precisão a ratio decidendi: “E isso porque o
entendimento em vigor aaté então se assentava em duas premissas: uma era diferença
de formação dos servidores – um é de nível médio e outro é de nível superior; e a outra,
imagino que decorresse do disposto no art. 6º, II da Lei 10.667, que era a lei que
originalmente cuidava da matéria, que dizia que a atribuição do então chamado Técnico
Previdenciário era dar suporte e apoio técnico especializado. Então, tomaram-se esses
termos “suporte” e “apoio” para entender aqui na TRU que só haveria o desvio se o
técnico atuasse com autonomia, ou seja, até mesmo sem uma supervisão. Mesmo que
o técnico trabalhasse exercesse exercendo as atribuições típicas de analista, mas ele
fosse supervisionado por um analista, porque é atribuição do técnico, segundo a
legislação então em vigor, dar suporte e apoio técnica especializado às atividades de
competência do INSS”. Isto está expresso nos fundamentos determinantes do 050291716.2013.4.05.8305S: “É certo que pela dicção do artigo 6º, II, da Lei 10.667/2003, os
Técnicos de Seguro Social podem muito bem auxiliar um Analista nas tais funções de
decisão de processos e atendimento de segurados, mas não os podem lhes substituir,
realizando tal atividade de modo autônomo, superando o mero "suporte e apoio
técnico especializado”.
O acórdão recorrido não destoa/desafia o entendimento jurídico firmado pela TRU em
julgados anteriores, mas, pelo contrário, coaduna-se com a premissa jurídica fixada pela
TRU conforme o seguinte trecho:

8. Esta Turma Recursal entende que não há desvio de função, caso esteja
comprovado que na APS em discussão exista algum Analista do Seguro Social, o
que indica uma situação de supervisão a legitimar o acompanhamento dos
servidores de nível médio por parte daqueles que detêm o cargo de nível superior
ou função de chefia, no desempenho das atribuições levadas a efeito no
respectivo órgão.
9. No caso concreto, verifica-se que o autor trabalha na APS de Sousa, na qual há
02 (dois) Analistas do Seguro Social (anexo 39).
10. Em tais termos, nega-se provimento ao recurso da parte autora, mantendo a
sentença por outros fundamentos.

11. 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 da parte autora, mantendo a sentença por
outros fundamentos. Condenação em honorários advocatícios fixados no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).
A Turma Recursal constitui a instância adequada para o reexame de fatos e provas,
consoante entendimento firmado na Súmula nº 42 da TNU. Isto porque o pedido de
uniformização, como o próprio nome diz, se presta para a uniformização de questão de
direito material divergente entre Turma integrantes da 5ª Região e não a revisão do
entendimento fático-probatório entre Turmas Recursais.
Além de estar de acordo com as teses fixadas pela TRU, o que atrai a incidência da
Questão de Ordem nº 13 da 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”.], em verdade, a
pretensão da parte autora é de revisitar a questão fática-probatório fixada no acórdão
recorrido, o esbara na Súmula nº 42 da TNU [“Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”].
Assim, correta
Correta a decisão da Presidência da TRU ao não admitir o agravo contra decisão da
Presidência da Turma Recursal de origem, devendo ser confirmada pelos próprios
fundamentos com os acréscimos acima.
Sobre o desvio de função, esta TRU/5ª Região, no julgamento do processo nº
0502917-16.2013.4.05.8305, na 17ª Sessão Ordinária, fixou a seguinte tese, in
verbis:
"Restando comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social
desenvolve de modo autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei
10.667/2003, restará configurado o desvio de função, fazendo jus o requerente à
percepção de indenização correspondente à diferença de sua remuneração e a do
cargo de Analista, pelo período em que se constatou o desvio". (TRU. 050291716.2013.4.05.8305. Rel. Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho. Julg. em
15/05/2016. Decisão por unanimidade)
A Turma Recursal manteve a improcedência do pedido por verificar que a
existência de dois Analistas laborando em conjunto com a parte autora tinha
condão de descaracterizar o desvio de função, porquanto o desempenho das
atividades listadas no art. 6º, I, da Lei 10.667/2003 não era feita de modo
autônomo, mas sob supervisão.

Destarte, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com o entendimento fixado pela TRU, deve ser aplicado, por analogia, o que
enuncia a Questão de Ordem nº 13 da TNU, segundo a qual “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”.
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.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.
Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da
decisão monocrática de inadmissibilidade pelos próprios fundamentos com acréscimos
(art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001).
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
Juiz Federal – Relator

VOTO VENCEDOR
EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TR/PB
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. EXISTÊNCIA DE DISSÍDIO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM
DESACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA TRU. AGRAVO CONHECIDO
E PROVIDO PARA FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE NO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO: “A possibilidade de desvio de função do Técnico do Seguro Social
não resta afastada pela só existência de Analista do Seguro Social na Agência da
Previdência Social, devendo-se apurar concretamente a ocorrência ou não do desvio
à luz da prova dos autos” .

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (anexo 76) interposto contra decisão da douta Presidência
da Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 74) que negou provimento

ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma Recursal da Paraíba
que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em muito apertada síntese, a insigne Turma Recursal da Paraíba (anexos 54 e 61)
julgou improcedente o pedido do ora recorrente, ao argumento de que a existência
de Analista do Seguro Social lotado na unidade, desconfiguraria per si o desvio de
função.
O incidente regional lastreia-se, portanto, na alegação de divergência entre a tese
sufragada na Paraíba e o entendimento adotado em várias outras Turmas Recursais
da 5ª Região, cujos acórdãos paradigmáticos colaciona, bem como o entendimento
sufragado precedentemente por esta própria Turma Regional de Uniformização.
Vencido o eminente relator original, que votava pelo não provimento do Agravo,
cumpre-me relatar o voto vencedor.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Pois bem.
Essa TRU assentou:

"Restando comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social
desenvolve de modo autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei 10.667/2003,
restará configurado o desvio de função, fazendo jus o requerente à percepção de
indenização correspondente à diferença de sua remuneração e a do cargo de Analista,
pelo período em que se constatou o desvio" (Processo n. 0502917-16.2013.4.05.8305,
rel., Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho, 17ª Sessão, em 15/05/2016).
Essa a exegese da Súmula n. 378 do STJ (Reconhecido o desvio de função, o servidor
faz jus às diferenças salariais decorrentes). Ou seja, há de se aferir concretamente se
houve ou não o desvio de função, à luz da prova dos autos.

O acórdão recorrido, porém, estabelece uma premissa jurídica e não uma análise
fática, distinta do precedente da TRU:

8. Esta Turma Recursal entende que não há desvio de função, caso esteja
comprovado que na APS em discussão exista algum Analista do Seguro Social, o que
indica uma situação de supervisão a legitimar o acompanhamento dos servidores de
nível médio por parte daqueles que detêm o cargo de nível superior ou função de
chefia, no desempenho das atribuições levadas a efeito no respectivo órgão.

Não se trata, assim, de uma conclusão que afasta o desvio de função com base na
análise probatória, mas, sim, de uma tese de julgamento, de presunção juris
tantum: nas APS onde existam algum Analista do Seguro Social nunca haverá desvio
de função. Daí porque entendo inaplicável a Súmula 42 da TNU (Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato).

O precedente da TRU, tanto quanto o paradigma da 2ª TRSJPE, não condiciona o
desvio de função ao fato de inexistir, na agência, Analista do Seguro Social. Basta ver
que, por exemplo, no caso de férias ou qualquer afastamento do Analista, deixa de
haver a supervisão referida e, portanto, só por isso cai em xeque a tese, eis que resta
potencialmente viável o desvio do Técnico.

Portanto, penso que o agravo merece provimento.

E, ingressando no mérito, penso que o incidente regional merece conhecimento. Isso
porque o desvio de função há de ser analisado à luz das provas analisadas
concretamente nos autos, a saber, a existência de desvio de função, sem
condicionamento à inexistência de Analista na APS.

De fato, a presença do Analista do Seguro Social pode ou não afastar o desvio de
função e quem dirá isso será a prova.

Assim, voto por:

I)
DAR PROVIMENTO ao agravo e, consequentemente, ao incidente regional de
uniformização;

II)
PROPOR a seguinte tese: “A possibilidade de desvio de função do Técnico do
Seguro Social não resta afastada pela só existência de Analista do Seguro Social na
Agência da Previdência Social, devendo-se apurar concretamente a ocorrência ou não
do desvio à luz da prova dos autos”;

III)
DETERMINAR a devolução para que a TRSJPB rejulgue a matéria a partir da
premissa ora firmada (Questão n. 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).

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 DAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização Regional, nos termos do
presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado. Composição da sessão e quórum de votação
conforme certidão de julgamento.

Recife, data supra.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
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Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, conhecer o incidente e
dar provimento ao Agravo Interno determinando a devolução para a Turma Recursal
de origem a fim de que se prossiga o julgamento, nos termos do voto vencedor de Dra.
Paula Emília. Vencidos o Relator, Dr. Sérgio de Abreu Brito, Dra. Polyana Brito e Dr.
Sérgio Murilo.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

21. 0533059-93.2019.4.05.8013
Recorrente: Maria Dilma Silva e outro
Adv/Proc: Edes Soares de Oliveira (AL005777 ) e outro
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima

VOTO VENCIDO
VOTO-EMENTA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA
RECURSAL RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE
INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO. NÃO PERDE A QUALIDADE DE SEGURADO QUEM
DEIXA DE CONTRIBUIR EM RAZÃO DA INCAPACIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO
STJ. JULGAMENTO SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA. MEIO DE PROVA
NECESSÁRIO PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE O INÍCIO DA
INCAPACIDADE ATÉ A DATA DO ÓBITO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
INSUFICIENTE PARA INDEFERIR A PERÍCIA INDIRETA: VÍNCULO POSTERIOR E A
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO PARA ASSEGURAR O
DIREITO A PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Demanda: proposta pela parte autora em litisconsórcio em face do INSS visando a
concessão de pensão por morte na qualidade de companheira e filha do instituidor e o
pagamento de valores de valores atrasados desde a DER.
Anexo 25: o Juízo monocrático julgou improcedente o pedido. Foi indeferido o
requerimento de perícia indireta.
Anexo 26: a parte autora recorreu visando a nulidade da sentença por ausência da
perícia indireta.
Anexo 31: A 1ª Turma Recursal de Alagoas negou provimento ao recurso da parte
autora, confirmando a sentença recorrida pelos próprios fundamentos com acréscimo
abaixo:
6. Quanto ao mérito e ao pedido de realização de perícia indireta, observo que o
sentenciante muito bem analisou a matéria, pelo que, considerando que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 852.520 (AgRedD), entendeu que
a fundamentação per relationem pode ser utilizada pelo julgador, sem que isso
implique negativa de prestação jurisdicional, adoto as razões da douta sentença,
abaixo transcrita, como fundamento desta decisão:
“No caso em tela, porém, sequer fora comprovada a qualidade de segurado
do falecido. Explico.
O último vínculo do autor foi na V2 CONSTRUCOES LTDA como empregado
entre 04/05/2015 e 31/10/2015. Assim, em razão do período de graça,
manteve a qualidade de segurado, ainda que considerando a extensão do
desemprego involuntário, no máximo até 15/12/2017.
Ocorre que o óbito aconteceu em 5/2/2019, mais de 1 ano após a perda da
qualidade de segurado.
Quanto ao pedido de perícia indireta, este não pode ser deferido.
No doc. 9, há um relatório médico do falecido datado de 13/3/2014, em
que o pretenso instituidor fora diagnosticado com hemorragia digestiva
alta (K92.2), tendo sido atendido na Unidade de Emergência; uma
indicação de que a autora acompanhou o falecido em 26/11/2015 em
internação na área Azul do HGE, sem indicação do motivo; uma indicação de
endoscopia, em razão de alcoolismo e epigastralgia em novembro de 2017 e
laudo de endoscopia de 2018.
Os documentos médicos, em nenhum momento, indicam incapacidade
laboral do falecido. Ao contrário, o atestado que indica hemorragia alta
data de 13/3/2014, porém, após essa data o autor trabalhou na V2
Construções LTDA (entre 4/5/2015 e 31/10/2015), não havendo qualquer
comprovação de que sequer requereu benefício previdenciário por
incapacidade. No mais, a indicação de acompanhamento no HGE em
26/11/2015 sequer indica o motivo e o laudo de endoscopia de 2018, além
de não indicar a incapacidade laboral, data de mais de 4 anos após o
encerramento dos vínculos contributivos do falecido.
De tal modo, a improcedência é impositiva.”
7. Acrescente-se ainda que a causa da morte foi "insuficiência respiratória,
congestão pulmonar, falência ventricular esquerdo e hipertensão arterial

sistêmica" não guardando assim relação com as patologias apontadas nos
documentos médicos citados acima.
Anexos 34/35: a parte autora interpôs incidente de uniformização regional, apontando
a divergência com acórdão da 3ª Turma Recursal em Pernambuco.
Anexo 37: O Juiz Presidente inadmitiu o incidente de uniformização regional.
Anexo 41: o Presidente da TRU negou provimento ao agravo interposto contra decisão
de inadmissibilidade da Presidência da TR.
Anexo 42: a parte autora interpôs agravo interno contra decisão da Presidência da TRU.
A questão a ser analisada é o juízo de admissibilidade do incidente de uniformização
regional e, em sendo ultrapassada a barreira, o mérito.
Admissibilidade: 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 e jurídica entre os
julgados recorrido e o precedente apresentado.
Acórdão recorrido
Acórdão divergente
Divergência
Pensão por morte. Indeferiu a Pensão por morte. Deferiu a
perícia indireta para verificar a perícia para verificar se, entre a
incapacidade entre o início dos DCB do auxílio-doença e o óbito,
sintomas.
persistia a incapacidade do
falecido.
Conheço do incidente de uniformização regional.
Mérito
Em tese, não perde a qualidade de segurado quem deixa de contribuir para a Previdência
Social em razão de incapacidade legalmente comprovada, uma vez que: 1) trata-se de
fato alheio a sua vontade (doença); 2) deveria estar em gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez). Cito os precedentes do
STJ:
PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INOCORRÊNCIA.
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - Comprovada a incapacidade para o trabalho, não perde o obreiro a qualidade
de segurado da Previdência social, por deixar de contribuir, fazendo jus ao
benefício previdenciário, uma vez que a jurisprudência desta Eg. Corte é
uníssona no sentido de que, não perde a qualidade de segurado aquele que
deixou de contribuir por razões de saúde.
II - Agravo interno desprovido.
(AgRg no REsp 721.570/SE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 19/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 344)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DA OCORRÊNCIA DA MOLÉSTIA
INCAPACITANTE. BENEFICIO INDEVIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a
carência e conservando a qualidade de segurado, for considerado incapaz para o
trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

II- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o
segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar
incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.
III- Ocorre que, no caso sub examine, tendo restado consignado ser a incapacidade
do autor muito posterior ao fim de seu vínculo previdenciário, o reconhecimento
da perda da qualidade de segurado e, consequentemente, o indeferimento do
pedido de acidentário é medida que se impõe.
IV- A alteração do julgado demandaria necessariamente a incursão no acervo
fático-probatório dos autos. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ.
V- Agravo interno desprovido.
(AgRg no REsp 1245217/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)
No mesmo sentido: 1) REsp 233.639/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 15/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 318; 2) REsp 418.373/SP, Rel.
Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ
01/07/2002, p. 42; 3) REsp 84.152/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2002, DJ 19/12/2002, p. 453; 4) REsp
409.400/SC, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em
02/04/2002, DJ 29/04/2002, p. 320; 5) EDcl no REsp 315.749/SP, Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ 01/04/2002, p.
194; 6) REsp 689.070/PE, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 27/06/2005, p. 440.
Por sua vez, o enunciado nº 72 da TNU: “É possível o recebimento de benefício por
incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando
comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em
que trabalhou”.
“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. TRABALHO EXERCIDO NO PERÍODO EM QUE RECONHECIDO
INCAPACIDADE LABORAL PELA PERÍCIA MÉDICA. DIREITO AO BENEFÍCIO DESDE
O INCORRETO CANCELAMENTO PELO INSS.
1. O trabalho exercido pelo segurado no período em que estava incapaz decorre
da necessidade de sobrevivência, com inegável sacrifício da saúde do obreiro e
possibilidade de agravamento do estado mórbido.
2. O benefício por incapacidade deve ser concedido desde o indevido
cancelamento, sob pena de o Judiciário recompensar a falta de eficiência do INSS
na hipótese dos autos, pois, inegavelmente, o benefício foi negado
erroneamente pela perícia médica da Autarquia.
3. Incidente conhecido e improvido. (PEDILEF 200650500062090, JUIZ FEDERAL
ANTÔNIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, DOU 25/11/2011.).
Colhe-se do acórdão recorrido que confirmou a sentença pelos próprios fundamentos:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO.
ÓBITO APÓS QUASE 4 ANOS DO ÚLTIMO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO
DE QUE O FALECIDO ESTAVA INCAPACITADO. PEDIDO DE PERÍCIA INDIRETA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.
(...)

6. Quanto ao mérito e ao pedido de realização de perícia indireta, observo que o
sentenciante muito bem analisou a matéria, pelo que, considerando que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 852.520 (AgRedD), entendeu que
a fundamentação per relationem pode ser utilizada pelo julgador, sem que isso
implique negativa de prestação jurisdicional, adoto as razões da douta sentença,
abaixo transcrita, como fundamento desta decisão:
Quanto ao pedido de perícia indireta, este não pode ser deferido.
No doc. 9, há um relatório médico do falecido datado de 13/3/2014, em
que o pretenso instituidor fora diagnosticado com hemorragia digestiva
alta (K92.2), tendo sido atendido na Unidade de Emergência; uma
indicação de que a autora acompanhou o falecido em 26/11/2015 em
internação na área Azul do HGE, sem indicação do motivo; uma indicação de
endoscopia, em razão de alcoolismo e epigastralgia em novembro de 2017 e
laudo de endoscopia de 2018.
Os documentos médicos, em nenhum momento, indicam incapacidade
laboral do falecido. Ao contrário, o atestado que indica hemorragia alta
data de 13/3/2014, porém, após essa data o autor trabalhou na V2
Construções LTDA (entre 4/5/2015 e 31/10/2015), não havendo qualquer
comprovação de que sequer requereu benefício previdenciário por
incapacidade. No mais, a indicação de acompanhamento no HGE em
26/11/2015 sequer indica o motivo e o laudo de endoscopia de 2018, além
de não indicar a incapacidade laboral, data de mais de 4 anos após o
encerramento dos vínculos contributivos do falecido.
De tal modo, a improcedência é impositiva.”
7. Acrescente-se ainda que a causa da morte foi "insuficiência respiratória,
congestão pulmonar, falência ventricular esquerdo e hipertensão arterial
sistêmica" não guardando assim relação com as patologias apontadas nos
documentos médicos citados acima.
Alegada a questão da incapacidade com a apresentação da documentação probatória
pertinente [ônus constitutivo de a parte autora demonstrar que a situação de
incapacidade perdurou no tempo], é imprescindível a realização da perícia indireta para
justamente verificar a relação de causa e efeito entre o início da incapacidade e a data
do óbito, considerando que: 1) a possibilidade de manter a condição de segurado em
caso de incapacidade, o que afastaria a alegação da perda da qualidade de segurado; 2)
a possibilidade de o segurado instituidor da pensão continuar trabalhando mesmo
estando incapaz e não ter requerido o benefício previdenciário a época; 3) o decurso do
prazo não seria suficiente para afastar a qualidade de segurado, caso a situação de
incapacidade tive eclodido na data em que ostentava a qualidade de segurado e o
quadro perdurasse até o óbito; 4) o juiz não possui conhecimentos ordinários sobre
enfermidades e não se enquadra na regra da experiência técnica que dispense a
realização do exame pericial. Cito um julgado da TRU sobre a possibilidade de o juiz
desconsiderar a informação da eficácia do EPI sem a realização de prova técnica:
“Ocorre que o próprio art. 375 do CPC guarda importante ressalva quanto à sua
aplicação pelo juiz, qual seja, a necessidade produção de prova pericial quando
a questão envolver, pelo menos para o homem médio, necessidade de prova
pericial. Confira-se:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de
experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
No dizer de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:
[…] Distinguem-se as regras da experiência comum, induzidas a partir da
observação do cotidiano (p. ex.: em determinado local da cidade, a
partir de determinado horário, há engarrafamentos constantes), de
regras de experiência técnica, que são conhecimentos técnicos de
acesso generalizado (“vulgarizados”), como, por exemplo, o período de
gestação da mulher e a lei da gravidade.
As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos,
principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se
trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz
ou “apanágio de especialistas”, que por qualquer razão a tenha (o
magistrado também tem formação em engenharia, por exemplo),
torna-se indispensável a realização de perícia.
Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame
pericial.
Com todas as vênias daqueles que entendem de maneira diversa, creio que a
questão acerca da eficácia de EPI para neutralizar determinado agente nocivo é
daquelas de natureza técnica que demandam prova pericial ou algo de força
probante equivalente (a exemplo de documentos que evidenciem a ineficácia do
equipamento de proteção no caso concreto, seja pela impropriedade do
instrumento ou por uso inadequado; a inexistência de certificado de aprovação
dos EPIs ou certificados inválidos ou vencidos; estudos que apontem evidências
científicas acerca da ineficácia do EPI etc), não sendo possível aqui o recurso a
regras de experiência.
Considerado as circunstâncias apontadas no acórdão recorrido [decurso do prazo, a
existência de vínculo posterior e a ausência de requerimento benefício
previdenciário], não são suficientes/aptas para excluir a priori a necessidade da perícia
indireta em razão da possibilidade de o segurado (instituidor da pensão) trabalhar
incapaz e não ter requerido o benefício a época.
Não se está excluindo a possibilidade de a Turma de avaliar o conjunto probatório
desfavorável como um todo, contudo não se pode desprezar a realização da prova
técnica por justamente ser um meio de prova pertinente, relevante e necessário para
subsidiar a formação do convencimento do juízo e assegurar o direito de influência da
parte.
Considerando a possibilidade em tese do reconhecimento da situação de incapacidade,
o indeferimento a priori e sem a realização da prova pericial constitui cerceamento de
defesa que impede o reconhecimento do direito material. É uma típica questão de
direito processual que interfere substancialmente no direito da parte, não podendo ser
ignorado.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE.
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. REALIZAÇÃO INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PREJUDICADO.

1. A realização de perícia judicial é imprescindível para a análise da condição
laborativa do requerente a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, assim
como para a verificação da data do início da incapacidade.
2. Há cerceamento de defesa quando a decisão recorrida conclui, sem a produção
de perícia médica judicial, que a incapacidade é posterior à perda da qualidade de
segurado.
3. Acórdão recorrido e sentença anulados de ofício, com retorno dos autos à
origem o para a produção de prova pericial, considerando-se prejudicado o Pedido
de Uniformização.
(200671950075237, JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU 13/05/2011
SEÇÃO 1.)
É importante frisar que não se está diante de reexame de prova, situação vedada nos
termos do enunciado º 42 da TNU [“Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato], já que a análise foi feita exclusivamente a partir
dos fundamentos do acórdão recorrido sem lhe revolver a moldura fática-probatória.
Dispositivo: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo interno para:
1) DECLARAR a nulidade do acórdão recorrido e da sentença, determinando o retorno
dos autos para a realização de perícia indireta;
2) FIRMAR a seguinte tese: 1) nos casos de incapacidade devidamente comprovada
iniciada entre a época em que possuía a qualidade de segurado e cujo quadro persiste
até o óbito, o segurado instituidor da pensão mantém a qualidade de segurado mesmo
se deixar de contribuir/trabalhar ou não fizer o requerimento de benefício por
incapacidade a época; 2) a perícia indireta pode ser realizada para este fim, sendo o ônus
do fato constitutivo atribuído a parte autora.
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
Juiz Federal – Relator

VOTO VENCEDOR
VOTO-EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL RECORRIDA. PENSÃO POR MORTE.
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO. PERÍCIA INDIRETA INDEFERIDA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO PROCESSUAL E REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU, que negou
provimento ao agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade da Presidência da
Turma Recursal de Alagoas.

A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do pedido de pensão por morte,
por verificar que o falecido não tinha a qualidade de segurado na data do óbito, pois
esta durou até 15/12/2017 e óbito ocorreu em 05/02/2019, constatando não ser
necessária a realização de perícia indireta.

A parte autora, ora agravante, sustenta que a improcedência do pedido de realização
de perícia indireta caracteriza cerceamento do direito de defesa, porquanto ela seria
necessária para comprovar que o falecido já estava doente no período de graça,
momento em que possuía qualidade de segurado.

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma 3ª TR/PE (0503191-49.2014.4.05.8303),
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do
pedido de uniformização.

Observa-se que o acórdão da Turma Recursal de Alagoas teve como fundamento os
documentos comprobatórios trazidos no curso do processo para indeferir o
requerimento de perícia indireta, entendendo a desnecessidade no caso dos autos.
Neste diapasão, a argumentação feita nas razões do incidente de uniformização diz
respeito a questões de fato, uma vez que ataca os fundamentos do acórdão impugnado
para adentrar na valoração do acervo probatório que instruiu o processo, e,
consequentemente, reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a
caracterização do incidente.

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. Dessa
forma, deve ser aplicada a Súmula nº 42, da TNU, que dispõe: “Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.

Por fim, observa-se que o fundo de direito do presente incidente é de natureza
eminentemente processual, pois a parte agravante pugna pela existência do
cerceamento do direito de defesa ante a improcedência do pedido de realização de

perícia indireta. Dessa forma, incide, a Súmula nº 43, da TNU, segundo a qual: “Não
cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, nos termos do art. 14, inciso V,
alíneas “d” e “e”, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019 (NOVO RITNU).

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 maioria, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos deste voto.

Recife/PE, 15 de março de 2021.

SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator para o voto
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Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao
Agravo Interno, nos termos do voto de Dr. Sérgio Abreu Brito. Vencido o Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto

– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

22. 0500187-98.2019.4.05.8312
Recorrente: Weliton Viana Flor
Adv/Proc: Bruno de Albuquerque Baptista (PE019805 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima
VOTO-EMENTA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA
RECURSAL RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42/TNU. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Demanda: proposta pela parte autora em face do INSS visando a concessão de benefício
de prestação continuada para pessoa com deficiência [“O(A)autor(a)é portador(a)de
doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada (CID10 B24”] e o
pagamento de valores atrasados desde a DER.
Anexo 40: o Juízo monocrático julgou improcedente o pedido.
Anexo 44: A 1ª Turma Recursal de Pernambuco negou provimento ao recurso da parte
autora
Anexo 49: O Juiz Presidente inadmitiu o incidente de uniformização regional [Anexo 46].
Anexo 54: o Presidente da TRU negou provimento ao agravo interposto contra decisão
de inadmissibilidade da Presidência da TR.
Anexo 55: a parte autora interpôs agravo interno contra decisão da Presidência da TRU.
Razões recursais: “o acórdão recorrido se mostra claramente dissonante com a
jurisprudência dos tribunais pátrios, notavelmente a da Segunda Turma Recursal da
Seção Judiciária do Ceará, razão pela qual merece o recurso de agravo interno ser
conhecido para, dar provimento ao incidente de uniformização de jurisprudência
interposto, no sentido de reconhecer que, ainda que a parte autora esteja atualmente
em condição assintomática, os estigmas relativos ao HIV têm o condão de obstruir a sua
plena e efetiva inserção social no que toca a sua profissão habitual (cabeleireiro), que
induz ao reforço do preconceito, uma vez que no ofício utiliza objetos perfurocortantes.
A questão a ser analisada é o juízo de admissibilidade do incidente de uniformização
regional e, em sendo ultrapassada a barreira, o mérito.
O acórdão recorrido [1ª Turma Recursal de Pernambuco] guarda a seguinte
fundamentação:

No caso em questão, a perícia médica judicial (anexo 22) diagnosticou o
demandante como portador do vírus da imunodeficiência humana - HIV (CID 10 –
B24) desde o ano de 2009. Todavia, conforme o laudo, a enfermidade do
recorrente não o incapacita para o exercício de atividades laborativas (quesito 7).
Vale ressaltar que, uma vez que o recorrente é portador do vírus do HIV, é
necessária a análise de suas condições socioeconômicas conforme previsto na
Súmula 78 da TNU, a qual expressa:
“Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao
julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma
a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização
social da doença”.
Tendo em vista, o fato do periciando apresentar bom estado geral (anexo 22,
quesito específicos 6), levando em consideração a idade do recorrente (44 anos),
a sua experiência como cabelereiro e o fato do mesmo morar na região
metropolitana do Recife, verifico que as condições pessoais não são desfavoráveis,
não havendo razão para a concessão do benefício, por ser plena sua capacidade
de inserção social e na vida laborativa.
Não fosse por isso, as condições socioeconômicas do autor também não indicam
a existência de vulnerabilidade social.
Com relação à renda, à composição do grupo familiar e aos demais requisitos
socioeconômicos, o mandado de verificação social (anexo 34) constatou que o
recorrente mora com a genitora, Ângela Maria Viana Flor, pensionista, aufere
renda superior a um salário mínimo, no valor de 1.900,00 (um mil e novecentos
reais), e com o irmão, Walter Viana Flor, que está desempregado, mas costuma
realizar “bicos” de pintor.
É necessário, também, fazer menção ao exame das fotografias da residência do
autor constantes no laudo (anexo 35), através do qual se evidencia que o núcleo
do recorrente reside em uma casa guarnecida com bens, móveis e
eletrodomésticos aptos a proporcionar-lhe uma vida com mais do que o mínimo
existencial. A casa possui teto forrado, revestimento em cerâmica em todos os
seus cômodos, 02 televisores tela plana, jogo de armários de cozinha, geladeira
duplex, tanquinho de lavar roupas, microondas, gelágua, além de outros bens,
móveis e utensílios em excelente estado de conservação, higiene e uso, dando
conta, inclusive, que muitos são novos.
O benefício assistencial somente deve ser concedido, de forma subsidiária, em
casos nos quais a parte autora viva em condições precárias, sendo considerado
incapaz de manter a sua subsistência ou de tê-la mantida pela família, o que não
é o caso dos autos.
Para fins de concessão do benefício de prestação continuada – LOAS, é necessário
o cumprimento dos dois requisitos legais concomitantemente, quais sejam o do
impedimento de longo prazo e o da vulnerabilidade socioeconômica.
Já a decisão agravada [Presidência da TRU] foi proferida 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 o fundamento de que o recurso implicaria em reexame de
matéria fática (Súmula nº 42, da TNU) e que o acórdão vergastado encontra-se em
consonância com a jurisprudência da TNU (Questão de Ordem nº 13, da TNU).

A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do pedido de benefício
assistencial ao deficiente (BPC) – LOAS - HIV, por não constatar o requisito da
miserabilidade preenchido, com base na perícia social realizada.
A parte autora, ora recorrente, sustenta que apesar de estar atualmente em
condição assintomática, os estigmas relativos ao HIV têm o condão de obstruir a
sua
plena e efetiva inserção social no que toca a sua profissão habitual
(cabeleireiro), que induz ao reforço do preconceito, uma vez que no ofício
utiliza objetos pérfurocortantes.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 2ª TR/CE (050628757.2018.4.05.8101), 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 Turma Recursal não constatou a presença do
requisito da miserabilidade, necessário para concessão do benefício assistencial,
em virtude da perícia social realizada, que atestou a ausência da miserabilidade
do grupo familiar.
Segundo o acórdão vergastado, a parte autora apresentou bom estado geral,
levando em consideração a idade do recorrente, a sua experiência como
cabelereiro e o fato do mesmo morar na região metropolitana do Recife. Sendo
assim, as suas condições pessoais não são desfavoráveis, não havendo razão para
a concessão do benefício, por ser plena sua capacidade de inserção social e na vida
laborativa.
Por outro lado, o acórdão paradigma invocado concedeu o benefício assistencial
com base nas condições pessoais desfavoráveis da parte autora, que configurava
uma situação de vulnerabilidade social.
Porém, conforme se verifica nos autos, tanto a decisão colegiada recorrida, quanto
o acórdão paradigma se fundaram nos elementos probatórios dos autos
respectivos.
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 acerca da miserabilidade da
parte autora, e, consequentemente, reclamando a reanálise de provas,
impossibilitando a caracterização do incidente.
Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula 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.
Confirmo a decisão da Presidência da TRU pelos próprios fundamentos, já que o acórdão
recorrido fez análise expressa das condições sócioeconômicas da parte agravante nos
termos da jurisprudência da TNU e rever os seus fundamentos demandaria o reexame
de matéria fático-probatória, o que é inviável pela via eleita.

Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da
decisão monocrática sentença pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95
c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do votoementa do Relator.
Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento.
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
Juiz Federal – Relator

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

23. 0507556-97.2019.4.05.8101
Recorrente: Otacilio Leonil Da Silva
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias (CE018571 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima

VOTO VENCIDO
VOTO-EMENTA

SEGURO DESEMPREGO DO PESCADOR ARTESANAL. REQUISITOS E DOCUMENTOS
ESSENCIAS AO EXAME DO REQUERIMENTO. CARTEIRA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO –
CIR. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. PERDA DE VALIDADE DO DOCUMENTO
DENTRO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. HIATO ENTRE A VALIDADE DO ANTERIOR E DO
VIGENTE DENTRO NO PERÍODO DE APURAÇÃO. AFASTAMENTO DA INTERPRETAÇÃO
DE SER DOCUMENTO ÚNICO E DETERMINANTE. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO
DIANTE DAS DEMAIS PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS A TURMA PARA ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Pedido de Uniformização Regional interposto pela parte autora contra acórdão da 1ª
Turma Recursal do Estado do Ceará que confirmou a sentença de improcedência do
pedido [seguro desemprego para o pescador artesanal] pelos seus próprios
fundamentos.
[...]
De modo diverso, na exordial o Autor alega não constar nenhuma
irregularidade em sua documentação, estando apto para a concessão do
benefício de Seguro-Desemprego Pescador Artesanal.
Repise-se que o art. 2º, §2º, III, da Lei 10.779/2003, incluído pela Lei
13.134/2015, dispõe que o pescador que pretende o benefício de segurodefeso deverá apresentar outros documentos determinados em ato do
Ministério da Previdência Social, que comprovem que se dedicou à
pesca durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em
curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso em
curso, o que for menor.
Nesse sentido, como já observado, a Instrução Normativa INSS 83/2015
exigiu, dentre outros documentos, a Caderneta de Inscrição e Registro CIR, emitida pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil - DPC,
em que conste a categoria do titular como Pescador Profissional.
Esclarece-se que, em consonância com o disposto na lei, a CIR deve ser
anterior ao período em relação ao qual se deve comprovar o
desenvolvimento da pesca artesanal (no presente caso, junho a novembro
de 2018).
Ocorre que a primeira CIR apresentada pelo Autor se venceu
em 26/08/2018, enquanto a nova CIR acostada foi emitida somente em
21/02/2019 (anexo 6). Ou seja, não havia CIR válida no período de 27 de
agosto a 30 de novembro de 2018, sem que se tenha apresentado qualquer
justificativa
Assim, diante da emissão extemporânea do documento legalmente exigido
para a concessão do benefício ora postulado, não há como prosperar o
pedido delineado na inicial.
Suscitou divergência entre o acórdão recorrido e decisão da 2ª Turma Recursal do
Estado do Ceará.
A Presidência da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará admitiu o recurso como
representativo de controvérsia.
Admissibilidade: 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 e jurídica entre os
julgados recorrido e o precedente apresentado.
Acórdão recorrido
Acórdão divergente
Trecho
do Na situação, a sentença foi de O INSS indeferiu o pedido de
acórdão
improcedência,
ante
a seguro-desemprego
(pescador
recorrido
ausência de documentação artesanal)2018/2019
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que entendo não haver
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ininterrupto
da
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atividade pesqueira durante o
de
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desnecessárias
transcrevo
defeso anterior e o início do
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indeferiu o pedido do autor:
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de
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até 21/06/2018
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o exercício ininterrupto da preenchimento dos requisitos
atividade pesqueira durante legais exigidos à concessão do
o período entro o término do benefício ora perseguido.
defeso anterior e o início do Com efeito, o autor apresentou um
defeso em questão, conforme robusto
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documental
exigido na alínea c), inciso VI, concernente à condição de
art.
6º
da
Instrução pescador artesanal, observando-se
Normativa
nº
83,
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18/12/2015, uma vez que a exigidos.
Faz-se
necessário
CIR apresentada tem data de destacar que o autor já foi
emissão 21/02/2019.
beneficiário de diversos seguros
(...)
defeso recentes.
Nesse sentido, como já No tocante ao indeferimento do
observado,
a
Instrução INSS, entendo ser desarrazoado
Normativa INSS 83/2015 negar o seguro defeso ao autor em
exigiu,
dentre
outros razão da CIR não estar válida
documentos, a Caderneta de somente em um curto período da
Inscrição e Registro - CIR, atividade pesqueira.
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que,
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ao período em relação ao

Divergência

qual se deve comprovar o
desenvolvimento da pesca
artesanal (no presente caso,
junho a novembro de 2018).
Ocorre que a primeira CIR
apresentada pelo Autor se
venceu
em
26/08/2018,
enquanto a nova CIR acostada
foi emitida somente em
21/02/2019 (anexo 6). Ou
seja, não havia CIR válida no
período de 27 de agosto a 30
de novembro de 2018, sem
que se tenha apresentado
qualquer justificativa.
Assim, diante da emissão
extemporânea do documento
legalmente exigido para a
concessão do benefício ora
postulado, não há como
prosperar o pedido delineado
na inicial.".
Entendeu que a ausência de
CIR válida para todo o período
de defeso constituiria um
impedimento absoluto.

Entendeu a ausência de CIR válida
para todo o período de defeso
poderia ser flexibilizada se
estiverem
presentes
outras
circunstâncias [recebimento de
defesos anteriores, natural e
razoável a existência de um hiato
entre o requerimento e a
expedição de nova carteira].

Conheço do incidente de uniformização regional.
Mérito
A parte autora pretende a uniformização do entendimento de que, restando provado
que o pescador efetivamente exerceu sua atividade de pesca no período pré-defeso, a
ausência da Caderneta de Inscrição e Registro válida, por curto intervalo dentro do
período aquisitivo para concessão do defeso, não pode obstar a concessão do benefício
discutido.
Atualmente, a competência para processar e deferir o seguro defeso é do Instituto
Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 2º da Lei nº 10.779/03 com a redação
determinada pela Lei n º 13.134/2015 e art. 3º do Decreto nº 8.424/2015, verbis:
Lei 10.779/03, Art. 2º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receber e
processar os requerimentos e habilitar os beneficiários, nos termos do
regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

Decreto nº 8.424/15, Art. 3º Cabe ao INSS receber e processar os requerimentos,
habilitar os beneficiários e decidir quanto à concessão do benefício de segurodesemprego de que trata o art. 1º.
De acordo com a Lei nº 10.779/03, são requisitos para a concessão do seguro
desemprego [também chamado de “seguro defeso”] no valor de um salário-mínimo,
durante o período de defeso, ao pescador profissional que exerça a atividade pesqueira
de forma artesanal:
a)
A atividade pesqueira, de forma artesanal e individualmente ou em regime de
economia familiar, deve ser exercida ininterruptamente durante o período
compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor.
“O período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em relação à
espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador se dedique” (Art.
1º, § 2º da Lei n.º 10.779/03). O Decreto n.º 8.424/2015 amplia o rol de
autoridades competentes ao dispor que “Para fins de concessão do benefício,
consideram-se como períodos de defeso aqueles estabelecidos pelos órgãos
federais competentes, determinando a paralisação temporária da pesca para
preservação das espécies, nos termos e prazos fixados nos respectivos atos.
(Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017) [Decreto n.º 8.424/15, Art. 1º, §
3º]. Vide art. 1º, §§ 10, 11, 14, 15 e 16 do Decreto n.º 8.424/15.
A comprovação da condição de segurado unicamente na categoria de pescador
artesanal mediante as seguintes formas: 1) apresentar cópia do documento
fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, consumidora ou consignatária
da produção, em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da
respectiva contribuição previdenciária de que trata o § 7º do art. 30 da Lei n.º
8.212/91 [1]; a.2) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária,
caso tenha comercializado sua produção a pessoa física. Fica excluído o período
do próprio defeso.
Período de apuração: “o período compreendido entre o término do defeso
anterior e o início do defeso em curso ou nos doze meses imediatamente
anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor” (Decreto n.º 8.424/15,
Art. 1º, § 1º).
Fundamento: Lei n.º 10.779/03, Art. 1º, §§ 1º e 3º (redação determinada pela
Lei n.º 13.134/2015) c/c art. 2º, § 2º, II e § 3º; Decreto n.º 8.424/15, Art. 2º, II e
III, § 1º
b)
Ter registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente
atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo
Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano,
contado da data de requerimento do benefício;
Decreto nº 8.424/15, Art. 2º Terá direito ao benefício do segurodesemprego o pescador profissional artesanal que preencher os seguintes
requisitos:
I - ter registro no RGP, com situação cadastral ativa decorrente de licença
concedida, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, na condição de pescador profissional artesanal, observada

c)

d)

e)

a antecedência mínima prevista no art. 2º da Lei nº 10.779, de 2003
;
(Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)
II - possuir a condição de segurado especial unicamente na categoria de
pescador profissional artesanal;
Fundamento: Lei n.º 10.779/03, Art. 2º, § 2º, inc. I (redação determinada pela
Lei n.º 13.134/2015) c/c art. 2º, § 2º, II e § 3º; Decreto n.º 8.424/15, Art. 2º, I e
II.
Não dispor de outra fonte renda diversa da decorrente da atividade pesqueira
(Decreto n.º 8.424/15, Art. 1º, § 4º c/c art. 5º, § 1º, I c/c art. 6º, I), a saber:
c.1) não ter vínculo de emprego, ou outra relação de trabalho, ou outra fonte de
renda diversa da decorrente da pesca [Fundamento legal: Lei n.º 10.779/03, Art.
1º, § 4º c/c art. 2º, § 2º, III, “c”(redação determinada pela Lei n.º 13.134/2015)
c/c/ Art. 4º, I e II; Decreto n.º 8.424/15, Art. 2º, V];
c.2) não estar em gozo de nenhum benefício decorrente de programa federal de
transferência de renda com condicionalidades ou previdenciário ou assistencial
de natureza continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente
[Fundamento: Lei n.º 10.779/03, Art. 2º, § 1º (redação determinada pela Lei n.º
13.134/2015); Decreto n.º 8.424/15, Art. 2º, IV].
O Decreto n.º 8.967/17 [Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação (24.01.2017)] flexibilizou a proibição: “§ 8º Fará jus ao segurodesemprego o pescador artesanal que, durante o período aquisitivo de que
trata o § 1º, tenha recebido benefício de auxílio-doença, auxílio-doença
acidentário ou salário maternidade, exclusivamente sob categoria de filiação de
segurado especial, ou ainda, que tenha contribuído para a Previdência Social
relativamente ao exercício exclusivo dessa atividade. Tal regra somente se aplica
ao seguro defeso iniciado após a vigência da referida regra.
Requerer o seguro-defeso a partir de trinta dias antes da data de início do
período de defeso até o último dia do referido período [Fundamento: Decreto
n.º 8.424/15, Art. 4º].
Não incidir em nenhumas causas de cancelamento do benefício prevista no art.
4º da Lei n.º 10.779/03 e Art. 6º do Decreto n.º 8.424/15.
Lei n.º 10.779/03, Art. 4º O benefício de que trata esta Lei será cancelado nas
seguintes hipóteses:
I - início de atividade remunerada;
II - início de percepção de outra renda;
III - morte do beneficiário;
IV - desrespeito ao período de defeso; ou
V - comprovação de falsidade nas informações prestadas para a obtenção do
benefício.
Decreto n.º 8.424/15, Art. 6º O INSS cessará o benefício de seguro-desemprego
nas seguintes hipóteses:
I - início de atividade remunerada ou de percepção de outra renda que seja
incompatível com a percepção do benefício;
II - desrespeito ao período de defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas em
normas de defeso;

III - obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa não
contemplada no ato que fixar o período de defeso;
IV - suspensão do período de defeso;
V - morte do beneficiário, exceto em relação às parcelas vencidas;
VI - início de percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou
assistencial de natureza continuada, exceto auxílio-acidente ou pensão por
morte;
VII - prestação de declaração falsa; ou
VIII - comprovação de fraude.
Parágrafo único. O INSS cessará o benefício quando constatar a ocorrência de
hipótese prevista no caput ou quando for informado sobre sua ocorrência pelo
órgão ou entidade pública competente.
Além dos requisitos acima, a Lei nº 10.779/03 previa a possibilidade de a Administração
exigir outros documentos adicionais.
Lei 10.779/03 em sua redação
10.779/03 modificada
originária
Art. 2º Para se habilitar ao Art. 2o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro
benefício, o pescador deverá Social (INSS) receber e processar os
apresentar ao órgão competente requerimentos e habilitar os beneficiários, nos
do Ministério do Trabalho e termos do regulamento. (Redação dada pela Lei
Emprego
os
seguintes nº 13.134, de 2015)
documentos:
§ 2o Para se habilitar ao benefício, o pescador
Parágrafo único. O Ministério do deverá apresentar ao INSS os seguintes
Trabalho e Emprego poderá, documentos: (Incluído pela Lei nº 13.134, de
quando julgar necessário, exigir 2015)
outros documentos para a III - outros estabelecidos em ato do Ministério da
habilitação do benefício.
Previdência Social que comprovem: (Incluído
(Revogado pela Medida Provisória pela Lei nº 13.134, de 2015)
nº 665, de 2014)
a) o exercício da profissão, na forma do art. 1o
desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
b) que se dedicou à pesca durante o período
definido no § 3o do art. 1o desta Lei; (Incluído
pela Lei nº 13.134, de 2015)
c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa
da decorrente da atividade pesqueira. (Incluído
pela Lei nº 13.134, de 2015)
Decreto nº 8.424/15, Art. 5º (omissis)
§ 3º Ato do Ministério da Previdência Social
poderá exigir outros documentos para a
habilitação do benefício.
Com base na legislação acima, o INSS editou a Instrução Normativa MTPS Nº 83, de
18.12.2015 exigiu documentos adicionais para “os defesos restritos à pesca
embarcada”:
Art. 6° Para análise do benefício nas Unidades de Atendimento, deverá ser
apresentado:

VI - os seguintes documentos, conforme o caso, para defesos restritos à pesca
embarcada:
a) Certificado de Registro de Embarcação, emitido pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, em que conste a autorização para captura da
espécie objeto do defeso;
b) para as embarcações com propulsão a motor, cópia do Título de Inscrição de
Embarcação registrado na Marinha do Brasil;
c) Caderneta de Inscrição e Registro - CIR, emitida pela Diretoria de Portos e Costas
da Marinha do Brasil - DPC, em que conste a categoria do titular como Pescador
Profissional; e
d) rol de equipagem da embarcação, emitida pela DPC, em que conste o pescador
no rol de tripulantes.
Colhe-se da Capitania dos Portos do Espírito Santo – Marinha do Brasil as seguintes
informações, verbis:
Revalidação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e Emissão de Etiqueta de
Dados Pessoais
(Capítulos 1 e 5 da NORMAM-13/DPC).
O que é a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)?
A Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) é um documento de habilitação,
identificação e registro de dados pessoais do aquaviário, emitida para prover o
portador de identificação a fim de viajar de /ou para uma embarcação designada
ou seguir as instruções do comandante de uma embarcação, além de registrar o
serviço marítimo do portador.
A Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) é emitida conforme as provisões da
Convenção ILO n.º 108 e da Convenção sobre Identificação de Marítimos, 1958.
A Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) não é um passaporte e é emitida sem
interferir de forma alguma na nacionalidade do portador.
As certificações de qualificações especiais constantes na Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) são emitidas conforme várias convenções internacionais, incluindo
a Convenção Internacional sobre Padrões de Formação, Certificação e Serviço de
Quarto de Marítimos, 1978, emendada em 2010 (STCW-78/2010).
O Marinheiro e o Moço de Convés são qualificados como tripulantes da Seção de
Convés. O Marinheiro e o Moço de Máquinas são qualificados como tripulantes da
Seção de Máquinas.
A Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) é válida permanentemente para
brasileiros. Se a Caderneta for completamente preenchida, necessitar de
alterações ou for danificada, deve-se imediatamente providenciar a expedição de
uma nova Caderneta de Inscrição e Registro (2ª via). Se a Caderneta de Inscrição
e Registro (CIR) for roubada, perdida ou acidentalmente destruída, deve-se
notificar imediatamente a expedição da 2ª via.
A renovação da Etiqueta de Dados Pessoais deve ser solicitada pelo menos 3 (três)
meses antes da expiração de sua data de validade.
Uma vez completamente preenchida ou expirada a validade, o aquaviário mantém
a posse da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) para comprovação de serviços
no mar.

As páginas destinadas aos embarques/desembarques e históricos continuam
válidas mesmo após a expiração da validade da Caderneta de Inscrição e Registro
(CIR).
A Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) pertence à República Federativa do Brasil
e pode ser cassada a qualquer momento. Não pode ser alterada de nenhuma
forma e é intransferível. Qualquer um que achar esta Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) deve entregá-la ao mais próximo órgão da Marinha do Brasil ou a
um Consulado Brasileiro.
Emissão de Etiquetas de Dados Pessoais, de Etiqueta de Curso para a Caderneta
de Inscrição e Registro (CIR) e de Certificados:
A Capitania dos Portos/Delegacia/Agência (CP/DL/AG) emitirá a Etiqueta de Dados
Pessoais, a Etiqueta de Cursos e os Certificados de curso que forem realizados sob
a sua responsabilidade, respaldado por uma Ordem de Serviço (OS), contendo a
relação dos Aprovados.
Os Certificados de curso que foram realizados em outro Órgão de Execução do
Sistema de Ensino Profissional Marítimo que não seja a Capitania dos
Portos/Delegacia/Agência (CP/DL/AG) de Jurisdição do aquaviário, deverão ser
emitidos pelos respectivos Órgãos de Execução (OE), devendo a Organização
Militar do aquaviário ser informada para que o Sistema Informatizado de Cadastro
do Aquaviário (SISAQUA) seja atualizado.
Após a conclusão de curso ou estágio, ou ainda, por transferência de categoria por
tempo de embarque, os aquaviários deverão ter as suas Etiquetas de Dados
Pessoais e de cursos anexadas na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), para
comprovar as suas habilitações.
A Revalidação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e da Etiqueta de Dados
Pessoais:
Serviço:
A revalidação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e da Etiqueta de Dados
Pessoais é gratuita quando esgotar-se a espaço destinado a anotações e
certificações.
Com exceção do caso acima, a revalidação da Caderneta de Inscrição e Registro
(CIR) e da Etiqueta de Dados Pessoais estarão sujeitas ao pagamento de
emolumentos estabelecidos pela Diretoria de Portos e Costas (CIR).
Para o exercício da atividade profissional em embarcações nacionais o aquaviário
deverá estar portando a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) com a Etiqueta de
Dados Pessoais atualizada.
Na Caderneta de Inscrição e Registro serão feitos, obrigatoriamente, os seguintes
registros:
Dados de identificação do aquaviário;
Averbação de curso, títulos e outras certificações;
Categoria Profissional;
Registro de certificados e averbações de títulos de habilitações;
Datas e locais de embarques e desembarques e função a bordo;
Dados da embarcação;
Históricos (anotações de carreiras, elogios e atos de bravura, informações de
saúde e outros dados julgados necessários);

As anotações correspondentes aos itens 1,2, 3 e 4 serão lançadas pelas Capitanias
dos Portos/Delegacia/Agências (CP/DL/AG) ou pelos Centros de Instrução (CIAGA
ou CIABA).
As anotações correspondentes aos itens 4, 6 e 7 serão lançadas pela Empresa,
Proprietário, Armador ou seu Preposto (representante legal), ou ainda, pelo
Comandante da embarcação.
As anotações na Caderneta do Comandante, referidas nos itens 5, 6 e 7 serão
lançadas pelo Proprietário, Armador ou seu Preposto (representante legal).
A identificação do aquaviário na Caderneta de Inscrição e Registro não substitui a
identificação pessoal do aquaviário prevista na legislação em vigor.
A Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) modelo DPC-2301 Azul é destinada ao
aquaviário de nível 7 ou superior e a de cor verde é destinada ao aquaviários de
nível 6 ou inferior.
No caso de integrante do 4º Grupo – Mergulhadores, após a emissão da Caderneta
de Inscrição e Registro, o aquaviário deverá requerer o Livro Registro de Mergulho
(LRM), modelo DPC-2320, conforme está detalhado no Item 0111 da NORMAM13/DPC.
Procedimento:
A inscrição do cidadão brasileiro como aquaviário será, sempre, respaldada por
uma Ordem de Serviço e deverá ser feita em uma Capitania dos
Portos/Delegacia/Agência (CP/DL/AG) ou Centro de Instrução (CIAGA ou CIABA).
A inscrição como aquaviário é obrigatória para o exercício de atividade em
embarcação nacional e será comprovada pela apresentação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR).
A Capitania dos Portos/Delegacia/Agência (CP/DL/AG) onde for efetuada a
inscrição será denominada Organização Militar (OM) de Jurisdição do aquaviário.
O aquaviário que passar a residir e/ou exercer sua atividade em localidade que
não esteja sob a responsabilidade da sua Organização Militar (Capitania dos
Portos/Delegacia/Agência) de jurisdição inicial, poderá solicitar a “Transferência
de Jurisdição” para a Capitania dos Portos/Delegacia/Agência com
responsabilidade sobre a área em estiver atuando.
A Capitania dos Portos/Delegacia/Agência de Jurisdição é responsável pelos
principais lançamentos dos registros de carreira na Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) e no Sistema Informatizado de Cadastramento de Aquaviários,
conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários
(NORMAM-13/DPC), Capítulo 5.
Para a revalidação da Caderneta de Inscrição e Registro e a emissão de nova
Etiqueta de Dados Pessoais será necessário o comparecimento do aquaviário à
Capitania dos Portos/Delegacia/Agência (CP/DL/AG) de sua Jurisdição, para e
emissão da Etiqueta de Dados Pessoais, devendo apresentar a documentação
necessária, abaixo discriminada.
As Capitanias dos Portos/Delegacia/Agência (CP/DL/AG) poderão exigir, ainda,
documentos que comprovem a habilitação do aquaviário, sempre que houver
divergências entre os dados constantes na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)
e os registros existentes no Sistema Informatizado de Cadastro de |Aquaviários
(SISAQUA).

As cópias dos documentos apresentados serão devolvidos ao interessado após a
conclusão do processo de revalidação.
Se a inscrição do aquaviário tiver sido suspensa pelo motivo descrito na alínea 3
subitem a do item 0108 da NORMAM-13/DPC, e o aquaviário pretender retornar
à atividade de aquaviário, deverá requerer à Capitania dos
Portos/Delegacia/Agência (CP/DL/AG) onde foi inscrito, anexando a sua Caderneta
de Inscrição e Registro (CIR).
Decorridos 2 (dois) anos da imposição da pena de cancelamento ou de suspensão
de inscrição do aquaviário, o infrator poderá requerer a sua reabilitação à
Diretoria de Portos e Costas, via Capitania dos Portos/Delegacia/Agência
(CP/DL/AG) na qual a pena foi imposta, submetendo-se a todos os requisitos que
forem estabelecidos para a certificação da sua habilitação.
A pessoa interessada, munida da documentação necessária, deverá dar entrada
de seu requerimento no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania dos
Portos do Espírito Santo (CPES), onde receberá um número de protocolo para
acompanhamento de seu processo.
Documentos necessários para o brasileiro:
Ver Carta de Serviços ao Cidadão – Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES),
item 2.12 – Revalidação de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e Etiqueta de
Dados Pessoais:
2.12 - REVALIDAÇÃO DE CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR)/ EMISSÃO
DE ETIQUETA DE DADOS PESSOAIS (NORMAM-13/DPC)
DOCUMENTAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS NECESSÁRIOS:
a) Requerimento do interessado ao Capitão dos Portos (Anexo B);
b) CIR (original);
c) Carteira de Identidade (original);
d) CPF (original e cópia), para maiores de 16 anos;
e) Comprovante de residência atualizado (original e cópia); e
f) Atestado médico emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado de
saúde física e mental e, explicitamente, as boas condições auditivas e visuais.
Prazo normal para emissão: cinco dias úteis.
Acesso em <https://www.marinha.mil.br/cpes/node/67>
Consultando as Normas das Autoridade Marítima para Aquaviários – NORMAM-13/DPC
<https://www.marinha.mil.br/cft/sites/www.marinha.mil.br.cft/files/normam13.pdf>,
transcrevo as informações abaixo:
INSCRIÇÃO
0105 - PROCEDIMENTOS
A inscrição de aquaviário será, sempre, respaldada por Ordem de Serviço e deverá
ser feita em uma CP/DL/AG ou Centro de Instrução (CIAGA ou CIABA). A inscrição
é obrigatória para o exercício de atividade em embarcação nacional e será
comprovada pela apresentação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR). A
CP/DL/AG onde for efetuada a inscrição será denominada OM de Jurisdição do
aquaviário.
(...)

A OM de Jurisdição é responsável pelos principais lançamentos dos registros de
carreira na CIR e no Sistema Informatizado de Cadastramento de Aquaviários,
conforme estabelecido nesta Norma.
a) A inscrição inicial como aquaviário ocorrerá após aprovação em curso do Ensino
Profissional Marítimo (EPM) ou com a apresentação de título ou certificado de
habilitação conferido por entidade ou governo, endossado ou reconhecido pela
Autoridade Marítima. Essa inscrição implicará na expedição, pela CP/DL/AG, da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), modelo DPC-2301, com validade de 5
(cinco) anos.
0107 - EMISSÃO DA CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR)
Para o exercício da atividade profissional em embarcações nacionais o aquaviário
deverá estar portando a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) com a etiqueta de
Dados Pessoais atualizada.
a) As emissões das 1ª e 2ª via da CIR serão gratuitas quando esgotar-se o espaço
destinado a anotações e certificações;
b) com exceção do caso acima, a emissão de outras vias da CIR estará sujeita ao
pagamento de emolumento estabelecido pela DPC;
c) após aceita a documentação, enquanto estiver em andamento o processo de
emissão da CIR ou de atualização de habilitação, a CP/DL/AG poderá conceder ao
aquaviário uma licença provisória para o exercício da profissão;
d) na CIR serão feitos, obrigatoriamente, os seguintes registros:
1) dados de identificação do aquaviário;
2) averbação de cursos, títulos e outras certificações;
3) categoria profissional;
4) registro de certificados e averbação de títulos de habilitação;
5) datas e locais de embarques e desembarques e função a bordo;
6) dados da embarcação; e
7) histórico (anotações de carreira, elogios e ato de bravura, informações de saúde
e outros dados julgados necessários).
e) as anotações correspondentes aos itens 1, 2, 3 e 4 serão lançadas pela
CP/DL/AG ou pelos Centros de Instrução (CIAGA e CIABA);
f) as anotações correspondentes aos itens 5, 6 e 7 serão lançadas pela Empresa,
proprietário, armador ou seu preposto (representante legal), ou ainda, pelo
Comandante da embarcação;
g) as anotações na caderneta do Comandante, referidas nos itens 5, 6 e 7, serão
lançadas pelo proprietário, armador ou seu preposto (representante legal);
0108 - SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
a) A inscrição será suspensa nos seguintes casos:
3) quando o inscrito deixar de exercer sua profissão de aquaviário por mais de dez
(10) anos consecutivos;
b) A inscrição será cancelada nos seguintes casos:
2) quando for verificado, em Procedimento Administrativo, que inscrição foi
fundamentada na apresentação de qualquer documento falso ou inverídico, sem
prejuízo das demais penalidades estabelecidas na legislação vigente; após 10 (dez)
anos da data de validade da “Etiqueta de Dados Pessoais” vencida;

0110 - REVALIDAÇÃO DA CIR
Para revalidação da CIR será necessário o comparecimento do aquaviário à
Organização Militar (OM) de sua jurisdição, para emissão de “Etiqueta de Dados
Pessoais”, devendo ser apresentados os seguintes documentos:
SISTEMA INFORMATIZADO DE CADASTRO DE AQUAVIÁRIO (SISAQUA)
0501 - INSTRUÇÕES GERAIS
O Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA) foi concebido para
cadastrar o aquaviário e apoiar o Ensino Profissional Marítimo (EPM) na previsão
de vagas para seus cursos, agilizar a emissão de documentos, controlar e fiscalizar
a inscrição e habilitação do aquaviário.
O sistema serve, também, para o acompanhamento da carreira do aquaviário em
atividade e registro histórico do pessoal inativo, servindo como uma ferramenta
útil para o planejamento de uma política para o pessoal aquaviário e sua eventual
mobilização.
0505 - SITUAÇÕES DO AQUAVIÁRIO CADASTRADO
O sistema prevê as seguintes condições quanto à situação do aquaviário:
a) Ativo (embarcado ou desembarcado) - todos com CIR valida por até 5 (cinco)
anos;
b) Inativo primário - todos com validade da CIR vencida ou suspensa,
permanecendo nessa situação por até 05 (cinco) anos, contados a partir do
término da validade da última etiqueta de dados pessoais emitida;
c) Inativo secundário - todos que estão com a validade da CIR vencida por mais de
5 (cinco) anos, com a CIR cancelada e os que estiverem com mais de 80 anos de
idade.
0506 - EMISSÃO DE ETIQUETA DE DADOS PESSOAIS, DE ETIQUETA DE CURSO
PARA CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) E DE CERTIFICADOS
A OM de jurisdição emitirá a Etiqueta de Dados Pessoais, a Etiqueta de Cursos e
os Certificados de cursos que forem realizados sob sua responsabilidade,
respaldado por Ordem de Serviço (OS), contendo relação dos aprovados.
Parte relevante e integrante da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) é Etiqueta de
Dados Pessoais. A CIR possui a validade de prazo por até 05 anos [o mesmo da Etiqueta
de dados pessoais] ou quando se esgotar o espaço destinado a anotações e
certificações. Mesmo após este prazo, a CIR continua produzindo efeitos para fins
previdenciários. É importante dizer que em serviço, o profissional deverá estar portando
sua Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) em que constarão os seguintes registros: 1)
informações exatas de identificação do aquaviário; 2) averbações de curso, títulos, bem
como outras certificações atualizadas; 3) especificação da categoria profissional do seu
portador; 4) As datas e os locais de embarques e desembarques e funções exercidas a
bordo; 5) dados da embarcação; 7) os históricos do profissional (anotações sobre a
carreira, elogios ou atos de bravura, informações médicas e quaisquer outros dados
necessários). Na prática, equivale a um misto de uma CTPS, já que contém as
informações históricos-laborais e períodos trabalhados embarcados.
É necessário partir de algumas premissas:

1) a exigência acima não é geral para o pescador artesanal, mas restrita para os defesos
de pesca abarcada;
2) a referida condição foi exigida por Portaria do INSS e não por ato do Ministério da
Previdência Social, o qual foi transformada em Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho, órgão integrante do Ministério da Economia.
Lei 13.844/19, Art. 31. Constituem áreas de competência do Ministério da
Economia: (...) X - previdência;
Art. 32. Integram a estrutura básica do Ministério da Economia: (...) V - a Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho, com até 2 (duas) Secretarias;
3) aparentemente, está se fazendo uma confusão entre o Registro Geral da Atividade
Pesqueira (RGP) e a Caderneta de Inscrição e Registro - CIR, emitida pela Diretoria de
Portos e Costas da Marinha do Brasil – DPC, já que a primeira constitui documento
obrigatório.
Registro Geral da Atividade Pesqueira
Caderneta de Inscrição e Registro - CIR
(RGP)
Art. 2º (omissis)
Art. 6° Para análise do benefício nas
§ 2o Para se habilitar ao benefício, o Unidades de Atendimento, deverá ser
pescador deverá apresentar ao INSS os apresentado:
seguintes documentos: (Incluído pela Lei c) Caderneta de Inscrição e Registro nº 13.134, de 2015)
CIR, emitida pela Diretoria de Portos e
I - registro como pescador profissional, Costas da Marinha do Brasil - DPC, em
categoria
artesanal,
devidamente que conste a categoria do titular como
atualizado no Registro Geral da Atividade Pescador Profissional; e
Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério
da Pesca e Aquicultura com antecedência
mínima de 1 (um) ano, contado da data de
requerimento do benefício;
(Incluído
pela Lei nº 13.134, de 2015)
Decreto nº 8.424/15, Art. 2º Terá direito
ao benefício do seguro-desemprego o
pescador profissional artesanal que
preencher os seguintes requisitos:
I - ter registro no RGP, com situação
cadastral ativa decorrente de licença
concedida, emitido pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na
condição de pescador profissional
artesanal, observada a antecedência
mínima prevista no art. 2º da Lei nº
10.779, de 2003 ;(Redação dada pelo
Decreto nº 8.967, de 2017)
4) a partir da análise da legislação como um todo, entendo que se trata de uma
documentação complementar que corrobora os demais requisitos. Isto fica evidente
quando se analisa a legislação que trata do Regime Geral de Pesca – RGP.

Lei nº 11.959/09 - Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a
Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei no 221,
de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências
Art. 8º Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:
I – comercial:
a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma
autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios
ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações
de pequeno porte;
b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores
profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando
embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial;
Art. 10. Embarcação de pesca, para os fins desta Lei, é aquela que, permissionada
e registrada perante as autoridades competentes, na forma da legislação
específica, opera, com exclusividade, em uma ou mais das seguintes atividades:
I– na pesca;
II – na aquicultura;
III – na conservação do pescado;
IV – no processamento do pescado;
V – no transporte do pescado;
VI – na pesquisa de recursos pesqueiros.
§ 1o As embarcações que operam na pesca comercial se classificam em:
I – de pequeno porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou menor que 20
(vinte);
II – de médio porte: quando possui arqueação bruta - AB maior que 20 (vinte) e
menor que 100 (cem);
III – de grande porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou maior que 100
(cem).
CAPÍTULO VI - DO ACESSO AOS RECURSOS PESQUEIROS
Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como
a embarcação de pesca devem ser previamente inscritas no Registro Geral da
Atividade Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF na forma
da legislação específica.
Parágrafo único. Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade
Pesqueira serão estabelecidos no regulamento desta Lei.
Art. 25. A autoridade competente adotará, para o exercício da atividade
pesqueira, os seguintes atos administrativos:
IV – licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo; para o aquicultor;
para o armador de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira;;
§ 1º Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão
estabelecidos no regulamento desta Lei.

§ 2º A inscrição no RGP é condição prévia para a obtenção de concessão,
permissão, autorização e licença em matéria relacionada ao exercício da atividade
pesqueira.
Art. 26. Toda embarcação nacional ou estrangeira que se dedique à pesca
comercial, além do cumprimento das exigências da autoridade marítima, deverá
estar inscrita e autorizada pelo órgão público federal competente.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput deste artigo implicará a
interdição do barco até a satisfação das exigências impostas pelas autoridades
competentes
Decreto nº 8.425/15 - dispõe sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da
Atividade Pesqueira e para a concessão de autorização, permissão ou licença para
o exercício da atividade pesqueira.
Art. 2º São categorias de inscrição no RGP: (...) I - pescador e pescadora profissional
artesanal - pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no País, que exerce a
pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia
familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria,
podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca com
arqueação bruta menor ou igual a vinte.
Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, e os proprietários
ou responsáveis pelas embarcações de pesca deverão solicitar, ao Ministério da
Pesca e Aquicultura, a inscrição no RGP em uma das categorias previstas no art. 2º
e a concessão de autorização, permissão ou licença para exercer atividade
pesqueira no Brasil.
§ 1º Ficam dispensados da inscrição de que trata o caput: (Incluído pelo Decreto
nº 8.967, de 2017)
I - pescadoras e pescadores de subsistência que praticam a atividade de pesca com
fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e que utilizem petrechos
previstos em legislação específica; (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)
II - pescadoras e pescadores amadores que utilizem linha de mão ou caniço simples;
e (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)
III - índias e índios que pratiquem a atividade pesqueira para subsistência. (Incluído
pelo Decreto nº 8.967, de 2017)
Art. 4º O pedido de inscrição no RGP será dirigido à Superintendência Federal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento da unidade da federação mais próxima do
seu local de domicílio. (Redação dada pelo Decreto nº 8.967, de 2017)
§ 3º O RGP deverá conter informações que identifiquem individualmente, em cada
uma das embarcações de pequeno porte, os pescadores profissionais artesanais
que exercem sua atividade pesqueira. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017)
§ 4º A verificação do atendimento dos critérios de elegibilidade e permanência dos
pescadores profissionais artesanais no programa seguro desemprego poderá ser
realizada, a qualquer tempo, por meio do cruzamento de informações constantes
do RGP confrontadas com os registros administrativos oficiais. (Incluído pelo
Decreto nº 8.967, de 2017)
Art. 5 º Para o exercício da atividade pesqueira, observadas as regras de
ordenamento e do uso sustentável dos recursos pesqueiros, o Ministério da Pesca

e Aquicultura poderá conceder: (...) III - licença de atividade pesqueira, para: (...)
a) pescador e pescadora profissional artesanal;
Art. 7º Caso o pedido de inscrição no RGP seja deferido e a autorização, permissão
ou licença seja concedida, o interessado ou interessada receberá carteira de
pescador ou pescadora profissional ou certificado de registro referente à
autorização, à licença ou à permissão de atividade pesqueira.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios da inscrição no RGP e da
obtenção de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade
pesqueira referidos no caput terão validade em todo o território nacional.
Art. 10. A não comprovação do exercício da atividade pesqueira ou o
descumprimento das obrigações definidas em ato do Ministério da Pesca e
Aquicultura poderá ensejar o cancelamento da autorização, permissão ou licença
de atividade pesqueira.
Não se trata de dispensar completamente o referido documento [Caderneta de Inscrição
e Registro - CIR] porque ele possui pertinência para a comprovação do defeso
embarcado, mas ele não pode ser considerado como documento único e determinante,
já que é possível aferir a presença dos requisitos a partir dos demais documentos, a
começar pelo RGP válida para o período em questão [1) o proprietário/armador deve
solicitar inscrição no RGP (Decreto nº 8.424/15, Art. 3º); 2) Nas embarcações de
pequeno porte, o RGP deverá conter informações que identifiquem os pescadores
profissionais artesanais que exercem sua atividade pesqueira [Art 10, § 1º da Lei nº
11.959/09 c/c o Art 4º, § 3º do Decreto nº 8.825/15)], o recolhimento de contribuições
previdenciárias, a ausência de vinculação a outras atividades econômicas, o
recebimento de seguro defesos anteriores. Ainda mais quando a parte autora
comprovar que logo após a perda de validade da CIR, obteve uma nova carteira que
abrange majoritariamente o período de apuração do defeso em questão.
Não somente isto: quando uma CIR perde o prazo inicial de validade, não implica a
exclusão automática do Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviário - SISAQUA e
sim na condição de inativo primário [Vide acima], somente havendo o cancelamento
após o decurso do prazo de10 anos da data de validade da “Etiqueta de Dados Pessoais”
vencida [Item 108, Item “b”, 2 da NORMAM-13/DPC]
Em se tratando de normas previdenciárias, o julgador não pode emprestar
interpretação rigorosa que contrarie a finalidade social estampada na Constituição
Federal/1988. Ao contrário, o norte interpretativo em demandas previdenciárias deve
ser no sentido de amparar a parte hipossuficiente, por isso cabível a flexibilização de
requisito legal quando, com suporte nas provas carreadas aos autos, restar
demonstrado o efetivo labor no período exigido.
Em obediência ao princípio da informalidade [perguntas encaminhadas pelo Whatsapp],
solicitei esclarecimentos a Capitania dos Portos acerca da Caderneta de Inscrição e
Registro – CIR cujas respostas abaixo transcrevo:
Olhando a legislação, eu fiquei com umas dúvidas sobre Caderneta de Inscrição e
Registro – CIR, prazo de validade e renovação.
Eu verifiquei a CIR possui uma etiqueta com os dados pessoais.
1) Qualquer pescador profissional artesanal é obrigado a possuir a CIR?
Não. Apenas os pescadores profissionais.
2) A CIR possui prazo de validade em si ou o seu prazo é definido pela Etiqueta?
O prazo é definido pela etiqueta de dados - 5 anos .

3) Na carteira de motorista, possui um prazo de tolerância após o vencimento da
CNH? Existe esta possibilidade em relação a CIR ou Etiqueta?
Não. Antes do vencimento o Aquáviario deve procurar a capitania para a
renovação. Após dar entrada no processo de renovação, o Requerente recebe um
protocolo válido por 30 dias .
4) Quanto se renova a Etiqueta, substitui automaticamente a CIR também?
Não . A CIR só é substituída por ocasião do preenchimento total das folhas de
embarque , perda/roubo/dano.
5) Qual é o tempo médio entre o requerimento de renovação e a expedição de
uma CIR ou Etiqueta?
Caso o processo não apresente nenhuma exigência a ser sanada pelo requerente
, o prazo são de 6 dias úteis.
6) Quando o pescador profissional requer dentro do prazo limite de vencimento
da carteira, ele pode continuar trabalhando com base no protocolo do
requerimento?
Sim. Por 30 dias .
7) No caso de houver um atraso na expedição do documento por parte da
Administração [situação hipotética], o que é possível fazer para não haver a
interrupção da atividade do pescador artesanal?
Pescador artesanal não possui CIR. No caso do profissional ele recebe um
protocolo válido por 30 dias.
Estou de acordo com o acórdão recorrido ao consignar que:
“No tocante ao indeferimento do INSS, entendo ser desarrazoado negar o seguro
defeso ao autor em razão da CIR não estar válida somente em um curto período
da atividade pesqueira.
Ademais, não se pode exigir que a nova CIR seja emitida imediatamente no dia
posterior a perda de validade da primeira CIR, até porque o autor está sujeito à
disponibilidade da Marinha do Brasil para tanto”.
Assim, mostra-se viável a mitigação do rigor legal quando restar demonstrado nos autos
que: o conjunto probatório aponta para o real labor da parte autora no período exigido
em lei; a parte autora requereu a emissão da nova carteira dentro do limite da validade
da carteira anterior; o lapso temporal em que a parte autora ficou privada da carteira é
inferior ao período aquisitivo necessário à concessão do seguro defeso.
Obter dicta: havendo a situação de hiato de validade, é conveniente que a parte autora
aponte desde logo os motivos, juntando a documentação comprobatória.
Dispositivo: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao incidente de uniformização interposto
para uniformizar o entendimento de que é possível a mitigação de documentação
complementar na concessão do seguro-defeso quando, no caso concreto, restar
comprovado que:
(i) a parte autora produziu provas suficientes a demonstrar o efetivo labor no período
exigido para concessão do benefício;
(ii) houve requerimento para emissão da nova carteira durante o prazo de validade da
carteira que estava vencendo; e
(iii) intervalo em que a parte autora ficou privada da carteira é inferior ao período
aquisitivo necessário à concessão do seguro defeso.
Considerando que o seguro defeso exige a presença de diversos requisitos e havendo a
necessidade do reexame de prova a fim de verificar a presença dos demais requisitos,

os autos devem retornar à Turma Recursal de origem para à adequação do julgado a
tese acima referida.
É como voto.
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
Juiz Federal - 2ª Relatoria

VOTO VENCEDOR
VOTO-EMENTA

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização contra v. acórdão
proferido pela 1ª Turma Recursal do Ceará.

A Presidência da 1ª Turma Recursal do Ceará admitiu o pedido de uniformização ao
argumento de que havia similitude fática entre os julgados da 1ª TR/CE e a 2ª TR do
Ceará, sendo que ambas chegaram a resultados opostos no que concerne ao
reconhecimento ou não da apresentação extemporânea de caderneta de inscrição e
registro (CIR) como meio idôneo para concessão de seguro defeso.

Como é cediço, um dos requisitos do incidente de uniformização regional é a existência
de dissídio regional de jurisprudência. No caso, embora se alegue que haja dissídio a
ser dirimido, a recorrente pretende rever questão fática pertinente a demonstração de
cumprimento dos requisitos necessários para concessão de seguro-defeso.

Percebe-se que o objeto do pedido de uniformização visa rediscutir o modo como a 1ª
Turma Recursal do Ceará analisou os elementos de prova, bem como a respectiva
valoração.
A revisão de questão probatória não é permitida, conforme já decidido pela eg. TNU,
na Súmula nº 42 (“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame
de matéria de fato”).

Desta forma, o presente incidente não deve ser conhecido.

É como voto.

ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, por maioria, NÃO CONHECER o incidente de uniformização,
determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.

Recife, 15 de março de 2020.

SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
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Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, não conhecer o
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto vencedor de Dr. Sérgio de
Abreu Brito. Vencidos o Relator, Dr. Sérgio Murilo, Dr. Nagibe e Dra. Polyana.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e

Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL
24. 0501222-06.2017.4.05.8202
Recorrente: João Alves Frazão Neto
Adv/Proc: Maria Claudino (PB005775 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO TITULAR DE
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DECADÊNCIA INEXISTENTE.
ENTEDIMENTO PACIFICADO NESTA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, NA TNU E NO STJ.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que confirmou a inadmissão do
pedido regional de uniformização.
A matéria tratada no pedido de uniformização já fora analisada por esta eg. Turma
Regional. O entendimento consolidado foi que não haveria decadência no caso de
pedido de pensão por morte cujo instituidor fosse titular de benefício assistencial, já
que haveria benefícios distintos.
Isso pode ser visto nos seguintes arestos:
“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE QUE NEGOU
PROVIMENTO A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. NÃO RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO EM DEMANDA NA QUAL SE BUSCA CONCESSÃO
DE PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO ESPECIAL NEGADA NA VIA ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO/DECADÊNCIA EM CASOS QUE
TAIS. SÚMULA N.º 81 DA TNU E SÚMULA N.º 85 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.” (Destacou-se)

(TRU/5ªRegião. Processo nº 0505749-89.2012.4.05.8100, Julgamento 18.09.2017)
“VOTO-EMENTA PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. PRETENSO INSTITUIDOR RECEBIA BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REVISÃO
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 81
DA TNU. PRAZO DECADENCIAL NÃO CONFIGURADO. PRAZO DE DECADÊNCIA
AUTONÔMO EM RELAÇÃO AO REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. QUESTÃO DE
ORDEM N.º 20. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE FATO
À LUZ DA TESE FIXADA PELA TNU. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR PROVIDO,
PARA CONHECER DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.”
(Destacou-se).
(TRU/5ªRegião. Processo nº 0500955-93.2015.4.05.8205, Julgamento 18.09.2017).
Percebe-se assim que a divergência está devidamente demonstrada e que a matéria já
dirimida por esta Turma Regional está em dissonância com o acórdão recorrido, que
admitiu a decadência.
Desta feita, a decadência deve ser afastada, conforme entendimento consolidado nesta
Turma Regional, na Turma Nacional de Uniformização e no Superior Tribunal de Justiça,
devolvendo-se os autos à Turma Recursal da Paraíba para que se analise o mérito
recursal propriamente dito.
Assim, conheço e dou provimento ao agravo regimental para, examinando o incidente
regional de uniformização, dar-lhe provimento, afastando a decadência e determinando
que a Turma Recursal prossiga no julgamento do caso.
É como voto.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo
regimental, de modo a DAR SEGUIMENTO e PROVIMENTO ao incidente de
uniformização de jurisprudência, nos termos do voto do relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem.
Recife/PE, 15 de março de 2021.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e dar

provimento ao agravo interno, de modo a dar seguimento e provimento ao Incidente
de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem. Vencido, Dr. Sérgio Murilo
Wanderley Queiroga que negava provimento ao recurso.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

25. 0510030-40.2016.4.05.8200
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Paulo Rogério Guerra
Adv/Proc: Maria Lucineide De Lacerda Santana
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

EMENTA
AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DA DCB EM
DESCONFORMIDADE A DATA DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 60, §8º, DA
LEI 8.213/91. PRECEDENTE DESTA TRU. AGRAVO INTERNO PROVIDO. INCIDENTE
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que confirmou a inadmissão do
pedido regional de uniformização.
2. A discussão pode ser assim sintetizada: o julgado rechaçado fixou a da data da DCB a
contar da implantação do benefício e o aresto paradigma estabeleceu o dies a quo na
data do laudo pericial.

3. Essa questão já fora examinada por esta eg. Turma Regional de Uniformização, no
PEDILEF nº 0509711-66.2016.4.05.8202 TR/PB, Relator Juiz Federal Júlio Rodrigues
Coelho Neto, de 21.03.2019, que se transcreve:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO PRÉVIA DA DATA
DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM
DESCONFORMIDADE COM A DATA FIXADA PELO PERITO
JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 60, §8º, DA LEI 8.213/91. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO
E PROVIDO.
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 está vazada nos seguintes termos (anexo 34):
Vistos, etc.
Trata-se de agravo contra decisão da TR/PB que negou seguimento ao
pedido de uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS, sob o
fundamento de que o recurso implica em reexame de matéria de fato.
O acórdão impugnado deu provimento em parte ao recurso inominado
interposto pela parte autora, determinando que a DCB seja contada a partir
da implantação do benefício e não da data da perícia, como fixado na
sentença.
O INSS recorre requerendo que o fim do prazo de contagem de cessação do
benefício tenha início na data do laudo pericial e não da implantação.
Colaciona julgado paradigma oriundo da 3ª TR/PE (050035152.2017.4.05.8306) alegando atender aos requisitos dispostos na Lei nº
10.259/01.
Decido.
Nos termos do artigo 14, caput, da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questões de
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei,
tendo por objetivo uniformizar a correta interpretação acerca de respectiva
norma jurídica de direito material, em feitio a evitar que para casos similares
haja soluções jurídicas divergentes.

No caso concerto, o colegiado entendeu que “(...) o auxílio-doença deve ser
mantido desde a DIB fixada na sentença até o transcurso do prazo de seis
meses, contado da implantação do benefício”.
No paradigma, a Turma fixou a DCB na data da realização da perícia, com o
tempo mínimo de recuperação de um ano: “(...) considerando que o perito,
em resposta ao quesito 13 (anexo 22), estimou o tempo mínimo de
recuperação de um ano, contados a partir da data da realização da perícia
médica (11/04/2017), fixo a DCB em 11/04/2018”.
Infere-se, pois, inexistir similitude fática entre a decisão recorrida e o
acórdão paradigma, pois este último cuida de matéria fática distinta da
analisada nos autos, não havendo, portanto, de se cogitar de divergência de
entendimento a ser unificada, devendo incidir o enunciado da QO 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.”
Ademais, eventual análise do recurso, implica em revalorização dos
elementos de prova trazidos aos autos, o que não pode ser alcançada por
meio desta modalidade recursal (Súmula 42, da TNU).
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno merece ser conhecido e provido.
O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma
consubstanciado no acórdão da 3ª Turma Recursal/PE proferido no processo
nº 0500351-52.2017.4.05.8306.
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 ao termo
inicial do cômputo do prazo estipulado para a Data de Cessação do Benefício
(DCB) de auxílio-doença.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a autarquia ré indica,
de forma acertada, que o acórdão ora impugnado decidiu fixar a DCB
estipulada pelo perito a contar da data da implantação (anexo 25). No
paradigma apontado, por sua vez, a DCB é estabelecida tendo como
referência a data da realização da perícia (anexo 26).

Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e o julgado apontado
como paradigma, observa-se restar caracterizada a divergência de
entendimento entre a Turma Recursal de origem e a Turma Recursal de
Pernambuco quanto ao direito material, o qual merece ser examinado.
Em relação à data de cessação do benefício (DCB), o art. 60, da Lei 8.213/91,
incluído pela Lei n. 13.457 de 2017, determina que “§ 8º Sempre que
possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício” e “§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste
artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da
data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado
requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62 desta Lei.”
Pela redação conjunta dos dispositivos, depreende-se que apenas na
ausência de fixação de prazo é que o auxílio-doença será cessado no prazo
de 120 (cento e vinte dias) com início do prazo a partir da concessão ou
reativação do benefício. Nos demais casos, a data de cessação do benefício
deve ocorrer dentro dos parâmetros fixados pelo perito judicial, sendo tal
circunstância afastada apenas na ocorrência de prova constante nos autos
capaz de infirmar o laudo do expert.
Especificamente quanto ao marco inicial para contagem do prazo de
cessação do benefício de auxílio-doença, deve o julgador basear-se nas
provas técnicas existentes nos autos como parâmetro de julgamento, das
quais a perícia médica judicial é sua expressão maior em virtude de sua
confiança e equidistância entre as partes.
É certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo livre para formar
sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia,
para que isso ocorra, é indispensável a consignação expressa dos “motivos
que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo,
levando em conta o método utilizado pelo perito” (art. 479, NCPC). No caso
em tela, porém, não há no acórdão recorrido qualquer justificativa nesse
sentido.
Logo, observa-se que o acórdão atacado, ao fixar o termo inicial para o
cômputo do prazo para cessação do benefício em descompasso com o laudo
pericial vai de encontro aos termos do art. 60, da Lei 8.213/91 e do art. 479
do Código de Processo Civil.
Destaque-se que, no caso, não procede o argumento de que o PU revolve
matéria de fato e que, por isso, seu exame estaria vedado pela Súmula
42/TNU. Isso porque, conforme já ressaltado, a fundamentação do acórdão
recorrido não faz menção a uma avaliação específica do caso concreto que
justificasse o entendimento adotado diverso da contagem do prazo a partir
do laudo pericial. Da forma como o tema foi tratado no presente feito,

entende-se, pois, que é caso de tese jurídica a qual pode ser enfrentada em
incidente de uniformização regional.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E,
CONSEQUENTEMENTE, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do pedido de
uniformização regional para fixar a tese de que, na hipótese do art. 60, § 8º
da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para contagem do prazo para cessação
do benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data de elaboração do
laudo pericial, salvo se o médico não precisar data diversa e/ou o juiz não
apontar expressamente outros elementos técnicos nos autos que
justifiquem sua fixação em data diversa.
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, preliminarmente e por
unanimidade, reconhecer a admissibilidade do incidente de uniformização
regional de jurisprudência, e no mérito, por maioria, dar provimento ao
agravo para conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização,
anulando o acórdão para determinar novo julgado, nos termos do voto do
relator.”
4. Entretanto, cumpre registrar que, posteriormente à decisão desta TRU, a Turma
Nacional de Uniformização, em 24/11/2020, ao julgar o Representativo da Controvérsia
PEDILEF 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, Tema 246, fixou as seguintes teses sobre a
matéria: "I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da
capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem
prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30
dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação; II quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de
recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei
8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva implantação ou
restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia".
5. Nesse sentido, compatibilizando o entendimento firmado anteriormente por essa
TRU com o Tema 246/TNU, a DCB, como regra, deve ser computada a partir da data da
perícia médica judicial (salvo se o médico não precisar data diversa), contudo, deve-se
dar oportunidade ao segurado para requerer a prorrogação do benefício por
incapacidade se este entender que sua incapacidade ainda persiste, garantido-lhe prazo

mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de
prorrogação.
6. Como já indicado, a questão tratada no presente caso é idêntica a transcrita acima,
pelo que dou PROVIMENTO ao Agravo interno e CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao
pedido regional de uniformização, no sentido de aplicar a tese fixada no PEDILEF nº
0509711-66.2016.4.05.8202, observadas as teses fixadas no Tema n. 246/TNU e, ato
contínuo, anulo o acórdão impugnado, para que a Turma de origem proceda novo
julgamento do recurso inominado, aplicando o que fora decidido nesta decisão.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo
interno, de modo a DAR SEGUIMENTO e PROVIMENTO ao incidente de uniformização
de jurisprudência, nos termos do voto do relator, anulando o acórdão impugnado,
determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para que aplique a
tese já fixada no PEDILEF nº 0509711-66.2016.4.05.8202, observadas as teses fixadas
no Tema n. 246/TNU.
Recife/PE, 15 de março de 2021.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar
provimento ao agravo interno, de modo a dar seguimento e provimento ao Incidente
de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator, anulando o acórdão
impugnado, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para que
aplique a tese já fixada no PEDILEF nº 0509711-66.2016.4.05.8202, observadas as teses
fixadas no Tema n. 246/TNU.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Secretaria da TRU

26. 0501511-10.2020.4.05.8306
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Antonio Rodolfo Da Silva
Adv/Proc: Thiago Barbosa Alves Feitoza (PE043246 )
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NO PERÍODO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
O v. acórdão rechaçado, da 1ª Turma Recursal de Pernambuco, reconheceu que o
trabalhador rural empregado faz jus ao benefício previdenciário mesmo que o
requerimento não ocorra imediatamente após ao cumprimento dos requisitos para
aferição do benefício, aplicando-se, ao caso o disposto no art. 3º, §1º, da Lei nº
10.666/03 (“§ 1o . Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de
segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado
conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito
de carência na data do requerimento do benefício”).
2. O incidente de uniformização do INSS tomou por base o v. acórdão da 2ª Turma
Recursal de Pernambuco, que firmou entendimento diverso, no sentido de não se
aplicar ao caso o disposto no art. 3º, §1º, da Lei nº 10.666/03, ao argumento de que esta
regra só se aplicaria ao aposentadoria por idade urbana (anexo 18).
3. Analisando o recurso, percebe-se que, para a concessão de aposentadoria por idade
rural, nos termos do art. 48, §§1º e 2º da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural deve
demonstrar o adimplemento da idade e o efetivo exercício de atividade rural, ainda que
de forma não contínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício.
4. No caso, o autor demonstrou que trabalhou até 02.08.2001, mas completou a idade
necessária em 10.07.2016, quase 15 anos depois, tendo feito o requerimento em
20.01.2020 (anexo nº 11). Neste contexto, a única forma de o autor ter seu benefício

deferido seria combinar as regras do art. 48, §§1º e 2º, da lei de benefício, com o art.
3º, §1º, da Lei nº 10.666/2003.
5. Esta aplicação, combinando-se os aludidos dispositivos, não é possível, já que,
conforme entendimento consolidado do eg. STJ, a regra do art. 3º, §1º, da Lei nº
10.666/2003, se dirige a aposentadoria por idade urbana. Neste caso, o autor perdeu a
qualidade de segurado, logo não tem direito ao benefício. É o que se depreende do
julgamento da PET 7476-PR, que se transcreve:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS: IDADE E
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
AO REQUERIMENTO. ARTS. 26, I, 39, I, E 143, TODOS DA LEI N. 8.213/1991.
DISSOCIAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 10.666/2003 DIRIGIDA AOS
TRABALHADORES URBANOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO.
1. A Lei n. 8.213/1991, ao regulamentar o disposto no inc. I do art. 202 da redação
original de nossa Carta Política, assegurou ao trabalhador rural denominado segurado
especial o direito à aposentadoria quando atingida a idade de 60 anos, se homem, e 55
anos, se mulher (art. 48, § 1º).
2. Os rurícolas em atividade por ocasião da Lei de Benefícios, em 24 de julho de 1991,
foram dispensados do recolhimento das contribuições relativas ao exercício do trabalho
no campo, substituindo a carência pela comprovação do efetivo desempenho do labor
agrícola (arts. 26, I e 39, I).
3. Se ao alcançar a faixa etária exigida no art. 48, § 1º, da Lei n. 8.213/91, o segurado
especial deixar de exercer atividade como rurícola sem ter atendido a regra de carência,
não fará jus à aposentação rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios
legalmente previstos para a aquisição do direito.
4. Caso os trabalhadores rurais não atendam à carência na forma especificada pelo art.
143, mas satisfaçam essa condição mediante o cômputo de períodos de contribuição em
outras categorias, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem,
e 60 anos, se mulher, conforme preceitua o § 3º do art. 48 da Lei de Benefícios, incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008.
5. Não se mostra possível conjugar de modo favorável ao trabalhador rural a norma
do § 1º do art. 3º da Lei n. 10.666/2003, que permitiu a dissociação da comprovação
dos requisitos para os benefícios que especificou: aposentadoria por contribuição,
especial e por idade urbana, os quais pressupõem contribuição.
6. Incidente de uniformização desprovido.” (Destacou-se)
(Rel. Min. Jorge Mussi, julgado 13.12.2010)
Em face do exposto, conheço o pedido de uniformização e dou provimento ao incidente,
no sentido de, aplicando o entendimento firmado na PET nº 7.476/PR, fixar a seguinte
tese: “não se aplica o art. 3º, §1º, da Lei nº 10.666/2003, aos benefícios de
aposentadoria por idade rural, devendo o segurado comprovar os requisitos para o
referido benefício no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo.” Ato contínuo, anulo o acórdão impugnado, para que a Turma de
origem proceda novo julgamento do recurso inominado, aplicando o que fora decidido
nesta decisão.

É como voto
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao incidente
de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto do relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem.
Recife/PE, 15 de março de 2021.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, conhecer do Incidente
de Uniformização Regional, dando-lhe provimento, nos termos do voto do Relator,
determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem. Vencidos, Dr.
Nagibe, Dra. Paula Emília, Dr. Flávio Roberto, Dra. Kylce.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

27. 0511837-02.2019.4.05.8100
Recorrente: Francisco Otácio De Sousa
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

EMENTA
AGRAVO INTERNO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a incidente
de uniformização de jurisprudência regional.
Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização contra v. acórdão
proferido pela 3ª Turma Recursal do Ceará (anexo. 28).
A Presidência da 3ª Turma Recursal do Ceará inadmitiu o pedido de uniformização ao
argumento de que a parte autora pretende reexaminar matéria de fato.
A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo e remetido a esta eg.
Turma Regional de Uniformização.
Negou-se seguimento ao agravo, tendo a parte autora interposto recurso de agravo
interno, objeto da presente análise.
Como é cediço, um dos requisitos do incidente de uniformização regional é a existência
de dissídio regional de jurisprudência. No caso, embora se alegue que haja dissídio a ser
dirimido, a recorrente pretende rever questão fática pertinente a demonstração de
cumprimento dos requisitos necessários para concessão de seguro-defeso.
Percebe-se que o objeto do pedido de uniformização visa rediscutir o modo como a 3ª
Turma Recursal do Ceará analisou os elementos de prova, bem como a respectiva
valoração.
A revisão de questão probatória não é permitida, conforme já decidido pela eg. TNU,
na Súmula nº 42 (“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame
de matéria de fato”).
Desta forma, deve ser mantida a decisão da douta Presidência, que negou provimento
ao recurso de agravo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
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, 15 de março de 2020.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
JUIZ FEDERAL RELATOR

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

28. 0515442-23.2019.4.05.8013
Recorrente: Maria Stella Soares Lima
Adv/Proc: Edes Soares de Oliveira (AL005777 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RMI. ATIVIDADES CONCOMITANTES.
PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. MATÉRIA
PROCESSUAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.259/01. IMPOSSIBILIDADE. 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 Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas inadmitindo o incidente regional de
uniformização.
Em sede de incidente de uniformização, o agravante alega que o acórdão recorrido divergiu
do entendimento firmado pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte nos autos do
processo nº. 0516490-25.2016.4.05.8400.
Não obstante, não visualizo divergência do acórdão paradigma com o recorrido, necessária
para fins de conhecimento do incidente de uniformização.
Registre-se que no acórdão recorrido foi analisada a questão da inexistência do
cerceamento de defesa, enquanto no paradigma foi apreciada outra situação, com
circunstâncias distintas, onde ficou caracterizada a existência do cerceamento de defesa.
A presidência a TRU devidamente pontou tais aspectos que culminam na inadmissão do
incidente regional:
Compulsando os autos, verifica-se que a Turma Recursal reconheceu não ser
hipótese de cerceamento de defesa a ausência de concessão de
esclarecimentos ao laudo pericial contábil. Por outro lado, no paradigma
invocado, entendeu-se haver cerceamento de defesa a ausência de
realização da audiência de instrução, porquanto requerida pela parte autora
desde a petição inicial a fim de que houvesse comprovação da efetiva
exposição de labor sob a exposição de agentes químicos.
Deve incidir, portanto, 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”.
Assim, não há similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, tendo aplicação 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”. Ora, não havendo similitude fática e jurídica
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, não se pode falar em divergência na
interpretação do direito material previsto em lei, o que afasta a aplicação do art. 14, caput,
da Lei nº. 10.259/01.
Ademais, verifica-se que a pretensão recursal no tocante a anulação da prova é de natureza
processual, o que é suficiente para impedir até mesmo o conhecimento 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 Questão de Ordem nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente de uniformização que
verse sobre matéria processual".
Por fim, registre-se que o acórdão proferido pela Turma Recursal de origem manteve a
sentença de improcedência, e julgou improcedentes os pedidos autorais, visto que o
conjunto probatório demonstrou a regularidade do cálculo da RMI. Transcrevo o
pertinente trecho do acórdão vergastado:
No caso concreto, como bem consta na Carta de Concessão (anexo 6) e no
Laudo Pericial Contábil (anexo 49), a parte autora possui 26 grupos de 12
contribuições, os quais somados a 70 resultará em um coeficiente de 96% a
ser utilizado na apuração da RMI, não havendo o que ser sanado na perícia
técnica nem na carta concessória.
Portanto, 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".
Em sendo assim, afigura-se escorreita a decisão agravada, que fica integralmente mantida.
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, 15 de março de 2021.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

29. 0504865-16.2019.4.05.8100
Recorrente: Raimundo Nonato Silvano Da Silva
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias (CE018571 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. SEGURO-DEFESO. PESCADOR. DEFESO DE 2017/2018. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO.
ACÓRDÃO PARADIGMA DA MESMA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 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 do Ceará, inadmitindo o incidente regional de
uniformização.
Em sede de incidente de uniformização, o agravante alega que o acórdão recorrido divergiu
do entendimento firmado pela própria Primeira Turma Recursal do Ceará nos autos do
processo n.º 0504663-83.2017.4.05.8108.
Nos termos do art. 14, da Lei nº 10.259/2001, não cabe pedido de uniformização regional
por suposta divergência de julgados proferidos pela mesma Turma Recursal.
O recorrente aduz, ainda, divergência com o paradigma proferido pela Segunda Turma
Recursal do Ceará nos autos do processo n.º 0524967-59.2019.4.05.8100. Alega que neste
paradigma, a prova foi feita através do requerimento de renovação do registro geral de
pesca.
Por sua vez, o acórdão recorrido ao apreciar o conjunto probatório, firmou o entendimento
de que não restou comprovado os documentos essenciais para o benefício. Por ser
relevante, transcrevo o pertinente trecho do aresto vergastado:
Em que pese o entendimento do Magistrado de origem, observo que o
demandante não apresentou carteira de pescador válida para o defeso
pretendido de 2018 (anexos n.10).
Ressalto que tal exigência faz-se necessárias nos termos da legislação de
regência e já incidia desde a redação originária da Lei n. 10.779/03 (artigo
2º, I).
Dessa forma, não tendo sido apresentada a totalidade da documentação
necessária, descabe o pagamento do seguro postulado.
A análise da documentação necessária 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 03/05/199 7.
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 beneficio
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 excercida 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 1650772 / SP, Ministro HERMAN
BENJAMIN (1132), T2 - SEGUNDA TURMA DJe 20/04/2017)
Portanto, a pretensão recursal da parte autora objetiva reexaminar matéria de prova. 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.”
Em sendo assim, afigura-se escorreita a decisão agravada, que fica integralmente mantida.
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, 15 de março de 2021.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

30. 0501956-80.2019.4.05.8300
Recorrente: Rafael Falcao Bastos
Adv/Proc: André Felipe Ribeiro Sá Barreto (PE037887 ) e outro
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal - CEF
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE INCIDENTE REGIONAL
DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSÃO DO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a incidente
de uniformização de jurisprudência regional.

Originariamente, a autora interpôs pedido de uniformização contra acórdão proferido
pela Turma Recursal de Pernambuco, que negou seguimento ao recurso por verificar a
deserção, visto que o pedido de gratuidade da justiça fora indeferido, e não houve
recurso contra esta decisão, e as custas não foram pagas. Condenando o demandante
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado
da causa.

A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo e remetido a esta eg.
Turma Regional de Uniformização.

Negou-se seguimento ao agravo.

Analisando o caso, percebe-se que a Turma Recursal proferiu acórdão em 28/05/2020
(anexo 43). Para atacar a decisão, a parte autora interpôs Agravo (anexo 45) para que o
Presidente da TRU o julgasse, fundamentando o cabimento do recurso no art. 4º, III, da
Res. 347/2015, do CJF. Tal recurso não fora conhecido (anexo 53 – 23/07/2020), visto
que manifestamente incabível, uma vez que, contra decisões colegiadas de Turmas
Recursais, cabem Recurso Extraordinário, PU Regional, PU Nacional e PU para o STJ. A
parte autora, então, interpôs o Pedido Regional de Uniformização, em 09/08/2020
(anexo 54). Entretanto, observa-se que o IURJ é intempestivo, visto que o acórdão da
Turma Recursal foi proferido em 28/05/2020, e o prazo para recorrer terminou em
02/07/2020, conforme pode ser observado na aba intimações do sistema Creta. A parte
autora interpôs o IURJ em 09/08/2020, isto é, após o prazo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

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 RECURSO, nos termos deste voto.

Recife/PE, 15 de março de 2021.

SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

31. 0541952-73.2019.4.05.8013
Recorrente: União Federal
Adv/Proc: Advocacia geral da União
Recorrido (a): Zilmo Araujo Brandão
Adv/Proc: Rafael Nobre da Silva (AL009468 )
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CBTU. CABIMENTO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO ENQUANTO NA ATIVA.
PRECEDENTE DO STJ. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VOTO

O objetivo do presente incidente de uniformização, admitido na origem, é verificar se é
cabível ou não a complementação de aposentadoria prevista no art. 4º, da Lei nº
8.186/91, enquanto o ferroviário se encontra na ativa.
O v. acórdão vergastado, da Turma Recursal de Alagoas, reputou devida a
complementação. Já o acórdão paradigma, da 3ª Turma Recursal de Pernambuco,
reputou-se que a complementação da aposentadoria não seria devida enquanto o
ferroviário permanecesse em atividade.
Recentemente, tratando sobre o tema, o eg. Superior Tribunal de Justiça enfrentou a
matéria e reputou devida a complementação de aposentadoria de ex-ferroviário que
permanece na ativa. À guisa de fundamentação, transcreve-se o julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚM. N. 284/STF. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não é possível conhecer da alegada violação do art. 1.022, II, do
CPC/2015, pois as teses indicadas no recurso especial não demonstram
quais foram as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
omitidas pelo acórdão a quo.
2. Nos termos do art. 1º da Lei n. 8.186/1991 c/c art. 1º da Lei n.
10.478/2002, o pagamento da complementação de aposentadoria é
garantido aos ferroviários vinculados a antiga RFFSA admitidos até o
dia 21 de maio de 1991. Precedentes.
3. No caso dos autos, o quadro fático delineado pelo acórdão a quo
reconhece a condição de ex-ferroviário do ora recorrente, porém não
reconhece o direito à complementação da aposentadoria porque o
empregado da CBTU permanece trabalhando.
4. Contudo, a Lei n. 8.186/1991 não apresenta restrições ao direito
de complementação da aposentadoria para os aposentados que
permanecem em atividade, razão pela qual o exercício de qualquer
atividade pelo aposentado não pode impedir o pagamento da
complementação.
5. Ademais, cabe
destacar
a
jurisprudência
do
STJ
reconhece
a
impossibilidade
de
a
Administração
Pública
conferir
interpretação
extensiva para criar um requisito não previsto em lei para a
concessão de direitos.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (Destacou-se)
(REsp nº 1.843.956-PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe
28.10.2020)
Em face do exposto, conheço o pedido de uniformização e nego provimento ao
incidente regional, estabelecendo a tese: “é cabível o pagamento de complementação
de aposentadoria a ex-ferroviário que permaneça na ativa”.

É como voto.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da
5.ª
Região
decidiu,
À
UNANIMIDADE,
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto do
relator, fixando a tese: “é cabível o pagamento de complementação de aposentadoria
a ex-ferroviário que permaneça na ativa” e, ato contínuo determinar a devolução dos
autos à Turma Recursal de origem.
Recife/PE, 15 de março de 2021.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
JUIZ FEDERAL RELATOR

Certidão de Julgamento da 34ª Sessão da TRU
Certifico que houve o voto do relator que conheceu e negou provimento ao Incidente
de Uniformização Regional, propondo a tese: “é cabível o pagamento de
complementação de aposentadoria a ex-ferroviário que permaneça na ativa” e, ato
contínuo, determinou a devolução dos autos à Turma Recursal de origem. Certifico,
ainda, que, posteriormente, foi apresentado pedido de vista por Dra. Polyana Brito.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. 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

32. 0511303-74.2018.4.05.8300
Recorrente: Anna Carolina Rodrigues Da Silva e outros
Adv/Proc: Rodrigo Salman Asfora (PE023698 )
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal - CEF e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal e outros
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relatora: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

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
Retornam os presentes autos à apreciação desta Eg. Turma Regional de
Uniformização, após decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, que
resultou na anulação do v. Ac. contido no anexo 121, à míngua de intimação da Caixa
Econômica Federal para a sessão de julgamento ocorrida em 28/09/2020.
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 051379896.2015.4.05.8300, 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.
Ante o exposto, 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, 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, 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, DAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização Regional,
nos termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, data supra.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora, determinando
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.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Secretaria da TRU

33. 0507187-28.2018.4.05.8202
Recorrente: José Leonardo Claudino Leandro
Adv/Proc: Maria Claudino (PB005775 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relatora: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TR/PB
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno (anexo 52) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 47) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma Recursal da Paraíba que,
por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo não merece prosperar.
Em relação à ausência de incapacidade laborativa, houve manifestação específica sobre
o tema pela Turma Recursal de origem que, levando em consideração as conclusões
exaradas no laudo pericial, concluiu que a enfermidade que acomete o autor não mais
o impede de exercer plenamente suas funções laborais, bem como não o impedia
quando pleiteou o benefício junto à autarquia ré. Assim, verifica-se que a parte autora,
através de seu(sua) advogado(a), pretende a rediscussão da matéria com o reexame
das provas produzidas nos autos, em evidente afronta à Súmula n.º 42 da Turma
Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame da
matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.

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
presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Recife, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUIZ FEDERAL RELATOR

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª
Sessão da TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal
Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao
titular), Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio
de Abreu Brito – Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula
Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito–
Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da
1ª TR/CE. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de
Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

34. 0501692-66.2019.4.05.8202
Recorrente: Aloiza Vitoria Angelo De Melo
Adv/Proc: Maria Claudino (PB005775 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relatora: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TR/PB
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de Agravo Interno (anexo 60) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 55) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma Recursal da Paraíba que, por
sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo não merece prosperar.
Em relação a não comprovação do efetivo labor campesino durante o período de
carência, houve manifestação específica sobre o tema pela Turma Recursal de origem,
que, analisando todo o arcabouço probatório, considerou que a prova apresentada seria
demasiadamente frágil e insuficiente para comprovar que a parte autora dedicou-se ao
trabalho rural de subsistência nos meses que antecederam o nascimento de seu filho.
Assim, verifica-se que a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), pretende a
rediscussão da matéria com o reexame das provas produzidas nos autos, em evidente
afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame da
matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
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
presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Recife, data supra.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

35. 0500902-33.2020.4.05.8013
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): José Benedito Dos Santos
Adv/Proc: Paula Suzana Maia Bomfim Brasileiro (AL011283 )
Origem: Turma Recursal SJAL
Relatora: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
EMENTA
AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. EXPOSIÇÃO A
FERTILIZANTE QUÍMICO E FUNÇÃO DE TRATORISTA. RAZÕES RECURSAIS NÃO
ABRANGEM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA
QUESTÃO DE ORDEM Nº 18. agravo INADMITIDO. incidente de uniformização NÃO
CONHECIDO.
I - A Turma Recursal de origem fundou o reconhecimento da especialidade da atividade
exercida pelo autor (trabalhador rural), no período de 02/08/1982 a 27/12/1986, em
virtude da exposição a fertilizantes agrícolas, no plantio da cana-de-açúcar, bem como,

em razão da função de tratorista exercida (código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto n°
53.831/64).
II – In casu, o recorrente não impugnou todos os fundamentos apontados, mas apenas
um deles, a saber, impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor em
razão da exposição ao fertilizante agrícola (NPK), por não conter as substâncias previstas
na NR-15. Incidência da Questão de Ordem nº 18 da TNU.
IV- Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não conhecido.
VOTO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Anexo 59), 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 67), que negou seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência
interposto.
Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização (anexo 50), a recorrente insurgese contra o acórdão prolatado pela Turma Recursal de Alagoas, que entendeu
caracterizada a especialidade da atividade de trabalhador rural, com exposição a
agentes nocivos fertilizantes compostos de fósforo (NPK), mediante enquadramento
nos itens 1.0.12 dos decretos 2.172/97 e 3.048/99.
A autarquia federal, ora recorrente, aponta paradigma da Terceira Turma Recursal de
Pernambuco (Anexo 49), sustentado 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.
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 52).
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 57).
A recorrente interpôs agravo interno (Anexo 59).
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, analisando detidamente o julgado recorrido, verifico que, a partir
do arcabouço probatório, concluiu a Turma Recursal de origem pela especialidade do
período de 02/08/1982 a 27/12/1986, por verificar que a parte autora exerceu a função
de trabalhador rural, com exposição a agentes nocivos fertilizantes no plantio de canade-açúcar, bem como, na função de tratorista (código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto
n° 53.831/64), sem o uso do EPI eficaz, verbis:
“7. Dessa forma, na esteira do julgado do STJ, não é possível reconhecer como especial
o período de 02/08/1982 a 27/12/1986, na qual o autor exerceu a função de trabalhador
rural para a empresa VARRELA AGROPECUÁRIA LTDA (PPP - anexo n.º 08), em razão do
enquadramento no item 2.2.1 (Agricultura - Trabalhadores na agropecuária), do Decreto
n° 53.831/64. No entanto, com base no referido PPP, durante tal lapso laboral, o mesmo
autor exerceu suas atividades de trabalhador rural com exposição a agentes nocivos
fertilizantes, no plantio de cana de açúcar (02/08/1982 a 11/12/1985), bem como na
função de tratorista, e também no plantio do solo com uso de adubo (12/12/1985 a
27/12/1986) de modo habitual e permanente e sem uso de EPI eficaz, devendo,
portanto, serem considerados como tempo especial independentemente da atividade
exercida/enquadramento.”
Na hipótese sub examine, tem-se situação em que, além de atestar exposição a agentes
nocivos decorrente de uso de fertilizantes agrícolas, a Turma de Origem consignou o
exercício da função de tratorista, a ensejar o reconhecimento do labor no período em
questão.
Logo, avulta de modo cristalino que o reconhecimento da especialidade da atividade
não se deu única e exclusivamente pela exposição a agentes químicos – fertilizantes.
Diante de tal panorama, constata-se que o INSS não impugnou todos os fundamentos
apontados, mas apenas um deles. Tal Situação atrai a incidência da Questão de Ordem
n° 18 desta TNU, que dispõe:
É inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um
fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles.
Mesmo que assim não o fosse, não lograria o presente incidente ser conhecido. Isto
porque a exposição a fertilizantes químicos (fosforados e organofosforados), a exemplo
do NPK, permite o enquadramento da natureza especial da atividade, em conformidade
com o Anexo I do Decreto nº 83.080/79, que 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), inclusive, a despeito de a
exposição ao agente químico não estar prevista expressamente nos Decretos e
Regulamentos Previdenciários. Neste sentido, já decidiu esta Turma Regional de
Uniformização, mutatis mutanti, quando do julgamento do IURJ nº 050411572.2019.4.05.8307, com tese fixada nos seguintes termos:
“a despeito de a exposição ao agente químico “Glifosato (N-fosfonometil-glicina) herbicida organofosforado” não estar prevista expressamente nos Decretos e
Regulamentos Previdenciários, por se tratar de um composto organofosforado, possível
o reconhecimento da especialidade da atividade mediante comprovação da exposição
ao referido agente, em conformidade com o Anexo I do Decreto nº 83.080/79, que
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, dispensada a avaliação quantitativa em tais casos, dado o grau de
nocividade a que exposto o trabalhador.”
7. Verifica-se, pois, que a premissa adotada pela Turma de origem, no que tange ao uso
de fertilizantes agrícolas está em total alinhamento com a jurisprudência desta TRU,
atraindo, assim, a incidência da Questão de Ordem nº 13 desta Turma Nacional 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.”
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.
Recife, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, inadmitir o agravo
interno e não conhecer do Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto
do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz

Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

36. 0502254-54.2019.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Maria de Lourdes Santana de Freitas e CENTRAPE
Adv/Proc: Rodrigo Guedes Marques Capistrano (SE000357B )
Origem: Turma Recursal SJSE
Relatora: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO
ASSOCIATIVO NÃO RECONHECIDO PELO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA DO INSS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E
PROVIDO.

VOTO
Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem, interposto
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão da TR/SE.
A Turma de origem, ao negar provimento a recurso inominado interposto pela
autarquia previdenciária, confirmou sentença que julgou procedente pedido de
indenização por danos morais formulado pela parte autora, em razão de descontos
indevidos promovidos no benefício previdenciário de que é titular, efetuados com
fundamento em mensalidade de adesão à CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL – CENTRAPE.
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 0500855-72.2019.4.05.8311 (anexo 42), em que esposada a tese de que,
em casos análogos, a responsabilidade do INSS pelo pagamento da indenização por
dano moral e material, é apenas subsidiária.

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, nas
demandas em que se postula indenização por danos morais e materiais, em razão de
descontos efetuados em benefício previdenciário, com origem em vínculo associativo
não reconhecido pelo segurado, a responsabilidade atribuída ao INSS é solidária ou
subsidiária em relação à entidade de classe respectiva.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a autarquia previdenciária logrou
demonstrar que, efetivamente, o aresto recorrido, emanado da Turma Recursal de
Sergipe, esposa entendimento que diverge frontalmente do quanto decidido pela
Primeira Turma Recursal de Pernambuco, ao deparar-se com demanda análoga à de
que ora se cuida.
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, como é cediço, a Turma Nacional de Uniformização, no
julgamento do Tema 183 - PEDILEF n° 0500796-67.2017.4.05.8307/PE, firmou
entendimento segundo o qual "o INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos
patrimoniais ou extrapatrimoniais, se 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".
Embora o caso dos autos não cuide exatamente de empréstimo consignado por
instituições financeiras, pode-se inferir que o mesmo raciocínio aplica-se à hipótese de
desconto de contribuição sindical alegadamente não autorizada.
No caso concreto, vale dizer, não há controvérsia sobre serem indevidos os descontos
promovidos no benefício previdenciário da parte autora, à míngua da devida
autorização por parte do segurado.
Na mesma esteira, restou comprovado que o vínculo associativo que embasara os
descontos efetivou-se de forma irregular, visto que à revelia da parte autora.
Nessas condições, não vejo como afastar a responsabilidade do INSS em reparar o dano
causado à autora.

Isso porque, ao promover os descontos impugnados na demanda ora sob exame, sem
os cuidados necessários na análise da documentação respectiva, a autarquia acabou
chancelando a própria fraude que vitimou a parte autora.
A responsabilidade, no entanto, a meu sentir, há de ser apenas subsidiária, em razão da
menor participação do INSS para a ocorrência do prejuízo causado ao segurado, uma
vez que à autarquia previdenciária incumbe apenas efetuar o desconto, diante de
documentação fraudulenta produzida pela entidade associativa, esta sim, beneficiária
direta do ato ilícito hostilizado.
Ademais, embora não sendo possível isentar totalmente a autarquia de qualquer
responsabilidade, posto sua participação no fato mediante a efetivação do desconto;
não se pode olvidar que sua responsabilização enseja pagamento de indenização com
recursos dos cofres públicos, é dizer dinheiro de todo o povo, o que serve de
fundamento válido e suficiente à mitigação de sua pena.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL para
firmar a tese de que é subsidiária a responsabilidade do INSS, nas demandas em que
se postula indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos
efetuados em benefício previdenciário, com origem em vínculo associativo não
reconhecido pelo segurado.
Por conseguinte, 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, 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, DAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização Regional,
nos termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, data supra.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, dar provimento
ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora para
determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que se proceda ao
novo julgamento do recurso inominado, em obediência à tese jurídica firmada por esta
Turma Regional de Uniformização.
Ressalvado o entendimento pessoal de Dr. Eduardo que apenas para manter a
coerência sistêmica a partir das premissas lançadas pela TNU no Tema 183, no qual se
reconheceu a aplicabilidade da teoria risco-proveito ou do risco-criado para reconhecer
uma subsidiariedade na responsabilidade do INSS, apesar dela não decorrer claramente
do art. 927 do Código Civil, nem do art. 37, §6º, da CF/88. Embora, pessoalmente, não
veja como criar esse privilégio de ordem em favor do INSS, quando ele concorreu para
a concretização do dano, reconheço que essa foi a “ratio decidendi” do Tema 183,
aplicando-se ao presente caso aquelas premissas (“ubi eadem ratio, ibi idem jus”).
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

37. 0516806-26.2020.4.05.8100
Recorrente: Fundação Coordenação de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Monica Maria Matias Muniz
Adv/Proc: JOSÉ AMBROSIO FRANCISCO DE SOUZA (MS020303 )
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relatora: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
VOTO VENCIDO
EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO
EDITALÍCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO ADMINISTRADO. DEVIDO O

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE
ORÇAMENTO QUE JUSTIFICA APENAS A POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO, MAS NÃO A
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO, UMA VEZ CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DA OUTRA PARTE.
VOTO

Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem (anexo 40), interposto
pela COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR –
FUNDAÇÃO CAPES em face de acórdão da 2TR/CE. Na decisão, a Turma de origem
negou provimento aos recursos inominados das partes, entendendo que a
insuficiência de orçamento na ocasião, assim como o fato de o curso haver sido
iniciado à revelia da promovida, são circunstâncias sobre as quais a parte autora não
tem qualquer controle, razão por que não pode ser por elas prejudicada, bem como
que a falta do pagamento nos meses indicados não configura per si dano moral
indenizável.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com paradigma
consubstanciado no acórdão da 1ª Turma Recursal do Ceará nos autos do processo nº
0516798-49.2020.4.05.8100 (anexo 36), em que esposada a tese diametralmente
oposta.
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”.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a recorrente logrou demonstrar
que, efetivamente, o aresto recorrido, emanado da Segunda Turma Recursal do
Ceará, esposa entendimento que diverge frontalmente do quanto decidido pela
Primeira Turma Recursal da mesma Secção Judiciária, ao deparar-se com demanda
análoga à de que ora se cuida.
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,cumpre dirimir a controvérsia quanto à condenação do
pagamento da indenização pelos danos materiais, decorrentes do não pagamento da
bolsa prevista no edital.
Ao propósito, estou em que, a insuficiência de orçamento, assim como o fato de o curso
haver sido iniciado à revelia da promovida, são circunstâncias sobre as quais a parte
autora não tem qualquer controle, razão pela qual não pode ser por elas prejudicada ,
quando cumpriu todas as condições previstas no Edital para o pagamento das parcelas
em apreço.
Não pende qualquer controvérsia a respeito do fato de que a parte autora, em um
como no outro caso, ingressou no curso de Mestrado (PROFLETRAS) – ora já concluído

-, conforme as regras impostas no edital 01/2015, sendo igualmente incontroverso que
não recebeu 24 cotas de bolsa, conforme a previsão editalícia, mas apenas 15.
De outra banda, o não recebimento das cotas não se deveu ao fato de não ter
cumpridos os requisitos exigidos no Edital, tendo a autora sido aprovada em todas as
disciplinas do curso e comprometendo-se a permanecer durante cinco anos dando aula
em escolas públicas, cumprindo integralmente os requisitos exigidos pelo Poder
Público.
É bem certo que o Profletras ao lançar o Edital 001/2015, dispôs na cláusula 1.5 que os
recursos previstos para concessão de bolsas destinadas ao atendimento das vagas
deferidas pelo Comitê Gestor do PROFLETRAS, no âmbito deste Edital, estão
condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC,
considerando o orçamento vigente.
De supor-se que a entidade, ao lançar um edital em 2015 com mais de 800 vagas a
serem preenchidas em 2016, já prevendo a bolsa aos aprovados, obviamente tinha por
pressuposto de existência de orçamento, pelo menos para o ano seguinte, 2016.
Desse modo, a insuficiência de dotação orçamentária não poderia ser prevista pelos
alunos, já que, se o candidato cumprisse os requisitos impostos no Edital, deveria
receber a bolsa pelo período integral. Não há previsão de não pagamento, o que há é
um condicionamento ao orçamento, sendo certo que, se em determinado período não
há orçamento, o pagamento deveria ter ocorrido tão logo esse orçamento fosse
aprovado, inclusive relativamente às parcelas retroativas, uma vez que a contrapartida
fora perfeitamente cumprida pelo mestrando.
Ademais, o fato de a UFRN ter iniciado o curso sem autorização da CAPES, não é
hipótese que enseja o não pagamento da bolsa, devendo tal fato ser resolvido somente
entre as partes envolvidas, não devendo afetar alunos que entraram no Programa,
segundo as normas do edital e cumpriram os requisitos que lhes garantia o direito às
bolsas.
Ante o exposto, CONHEÇO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL E NEGO-LHE
PROVIMENTO, firmando a tese de que, em relação ao Edital 001/2015 do ProfLetras é
devido o pagamento das parcelas mensais retroativas da bolsa prevista no
documento, não pagas porém vencidas entre o início do curso e a aprovação do
orçamento respectivo, desde que o mestrando haja cumprido todos os requisitos
previstos no Edital para a percepção da indigitada bolsa.
É como voto, Excelências!

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
VOTO VENCEDOR

PROCESSO 0516806-26.2020.4.05.8100

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFERTA
DE VAGAS DE MESTRADO. PAGAMENTO DE BOLSA CONDICIONADO À
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PREVISÃO EXPRESSA NA
RESOLUÇÃO DA CORDENAÇÃO NACIONAL DO CERTAME E NO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO, MAS DE MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO DO CANDIDATO A BOLSA. DIFERENÇA ENTRE O
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO E O PROCESSO DE CONCESSÃO DA
BOLSA, CADA UM A CARGO DE INSTITUIÇÕES DISTINTAS. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem,
interposto pela Fundação CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior em face de acórdão da 2ª TR/CE que confirmou a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a
ré ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
referente às 09 (nove) primeiras bolsas/parcelas à titulo de dano material.

VOTO

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da 1ª Turma Recursal/CE no processo de
nº 0516798-49.2020.4.05.8100 (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
ao pagamento de Bolsa de Mestrado Profissional em letras (PROFLETRAS) pela
CAPES, em razão de ter a parte autora sido aprovada em seleção de pósgraduação stricto sensu, sem que tenha recebido a bolsa relativa aos 9 (nove)
primeiros meses de curso.

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte ré
indica, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado entendeu que a
insuficiência de orçamento, assim como o fato de o curso haver sido iniciado à
revelia da promovida, seriam circunstâncias sobre as quais a parte autora não
teria qualquer controle, razão pela qual não poderia ser por elas prejudicada,
sendo devido o pagamento da bolsa durante todo o período do curso. No
paradigma apontado, por sua vez, decidiu-se que a seleção para o mestrado
profissionalizante não significaria automaticamente a seleção para bolsa de
estudos, sendo o ingresso no programa de pós-graduação e a concessão da
bolsa coisas distintas e independentes, de modo que a aprovação em seleção
para o mestrado e o início do curso não garantiriam a bolsa da CAPES, cuidandose de mera expectativa de direito.

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, importa destacar que o Profletras é um
programa de mestrado profissional em Letras, coordenado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, sendo, de outro modo, atribuição da CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, “definir as
normas de distribuição de bolsas de estudo, contemplando todas as Instituições
Associadas de forma igualitária”, nos termos do art. 9º, inciso V, do Regimento
Interno do Profletras.

Percebe-se, pois, que a pós-graduação oferecida pela Profletras
não está interligada à concessão de bolsa de estudos, de modo a ser possível um
mestrando aprovado no curso não receber a bolsa de estudos. Assim, não há que
se falar em direito subjetivo à Bolsa de Prestação Continuada, e sim mera
expectativa de direito.

Na espécie, a parte autora ingressou no programa de Mestrado
Profissional em Letras (Profletras), após participar de Exame Nacional de Acesso,
por meio do Edital n.º 001/2015, que estabeleceu dentre outras diretrizes, que
“os recursos previstos para concessão de bolsas destinadas ao atendimento das
vagas deferidas pelo Comitê Gestor do PROFLETRAS, no âmbito deste Edital, estão
condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC,
considerando o orçamento vigente.”

ora me filio:

Por oportuno, colaciono trechos do julgado paradigma, ao qual

(...)Com efeito, a seleção para o mestrado
profissionalizante não significa automaticamente a
seleção para bolsa de estudos, sendo o ingresso no
programa de pós-graduação e a concessão da bolsa
coisas distintas e independentes. De fato, enquanto a
seleção para o mestrado foi feita pelas universidades, as
bolsas foram concedidas pela CAPES. Assim, obter
aprovação em seleção para o mestrado, e mesmo iniciar
o curso, não garante a bolsa da CAPES, cuidando-se de
mera expectativa de direito. Nesse sentido, é plenamente
possível a existência de aluno não bolsista, pois compete
à CAPES fazer a avaliação, dentro de sua política de
fomento à pesquisa, de quais áreas e cursos e pesquisas
vão ser financiadas em cada momento, e assim, diante do
preenchimento de determinados requisitos, conceder a
bolsa de estudos. Ora, um destes requisitos, sem dúvida,
é a disponibilidade orçamentária e financeira da
CAPES/MEC.
As limitações orçamentárias aplicáveis à hipótese e a
inexistência de direito automático à bolsas de estudo
constam, inclusive, de Resolução editada pela
Coordenação Nacional do ProfLetras:
"Art. 1º A concessão de bolsa de estudo aos alunos
matriculados no ProfLetras é de exclusiva competência da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), como agência financiadora, em
consonância com suas regras e normas vigentes, o
estabelecido no Edital do Exame Nacional de Acesso e

demais normas do Mestrado Profissional em Letras
(PROFLETRAS).
Parágrafo único. A classificação do candidato no Exame
Nacional de Acesso ao PROFLETRAS não é garantia de
concessão de bolsa de estudo.
Art. 2º A concessão do quantitativo de bolsas estará
condicionada à disponibilidade orçamentária da CAPES,
em consonância com a Portaria nº 61, de 22 de março
de2017."
Outrossim, o item 1.5 do edital de Mestrado Profissional
em Letras (ProfLetras) expressamente previu que a
concessão da bolsa estava diretamente condicionada à
disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC.
Ao edital foi dada ampla publicidade, de maneira que era
de conhecimento de todos, inclusive da parte autora ao
nele aderir.
Portanto, não houve violação de direito subjetivo, ou
mesmo ao princípio da isonomia, já que todos os alunos
da terceira turma (a turma da parte autora) estavam na
mesma situação: não fornecimento de bolsa de estudo
decorrente de falta de dotação orçamentária.

Conclui-se, pois, que obtenção de vaga em mestrado profissional
não acarreta automática e imediatamente a obtenção de bolsa, a qual está
condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES. Nesse
contexto, não havendo previsão orçamentária para o pagamento da bolsa nos
meses perseguidos pela parte autora, impõe-se o julgamento improcedente da
demanda.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
PU Regional para:

1)

Fixar tese no sentido de que “a concessão de bolsas de
estudo para o ProfLetras submete-se às regras editalícias e
ao Regulamento do PROEB, aprovado pela Portaria

209/2011/CAPES,
dependendo
disponibilidade orçamentária”.

2)

sua

concessão

da

Dar provimento ao incidente de uniformização para julgar
improcedente o pedido autoral.

É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, por maioria, DAR
PROVIMENTO ao incidente, nos termos do voto do relator, proclamando a
seguinte tese: “a concessão de bolsas de estudo para o ProfLetras submete-se às
regras editalícias e ao Regulamento do PROEB, aprovado pela Portaria
209/2011/CAPES, dependendo sua concessão da disponibilidade orçamentária”
e julgando improcedente o pedido inicial.

Recife, 15 de março de 2021.

NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal
Presidente da 3ª TR/CE
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Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, dar provimento ao
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto vencedor para Acórdão de

Dr. Nagibe, fixando a tese “a concessão de bolsas de estudo para o ProfLetras submetese as regras editalícias e ao Regulamento do PROEB, aprovado pela Portaria
209/2011/CAPES, dependendo sua concessão da disponibilidade orçamentária”.
Vencidos a Relatora, Dra. Polyana, Dr. Sérgio Murilo e Dra. Kylce Anne.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

38. 0500612-48.2020.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Jakciane Damasceno Parente
Adv/Proc: Cristhiano Cardoso Bezerra (CE036980 ) e outros
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. PESSOA MAIOR
DESIGNADA. MULHER SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. EXTINÇÃO DO
BENEFÍCIO. DECRETO Nº 89.312/84. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM A FINALIDADE DA NORMA PREVIDENCIÁRIA.
PRECEDENTES DESTA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
VOTO
RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) em face de Acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária
do Ceará. Na decisão, o Colegiado manteve sentença, que julgara procedente o pedido
de restabelecimento do benefício de pensão por morte, percebido pela autora na
condição de menor designada. O fundamento foi de que não houve perda da qualidade
de dependente da demandante, ao atingir os 21 (vinte e um) anos de idade, tendo em
vista que à época dos fatos aplicavam-se as normas da Lei n. 3.807/60 e do Decreto n.
89.312/84, não havendo hipótese de cessação do benefício em face de limite etário.
Defende o Recorrente, no entanto, que o acolhimento do pedido de pagamento vitalício
da pensão em favor da menor designada geraria uma situação de mais privilégios em
relação à própria filha, o que não atende à finalidade da norma previdenciária. Colaciona
paradigma 1ª TR/CE (0506625-97.2019.4.05.8100)
O MM Presidente da TRU/5ª Região, proferiu decisão dando seguimento ao Incidente
de Uniformização Regional de Jurisprudência (Anexo 49).
Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar.
VOTO
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 Primeira Turma Recursal de Ceará no
processo nº 0506625-97.2019.4.05.8100 (Anexo 41).
Da análise dos autos, observo que o acórdão paradigma apontado traz à baila matéria
fática semelhante à apreciada neste processo, ou seja, há a similitude entre os julgados.
No caso em testilha, vislumbro a demonstração da necessária divergência
jurisprudencial em torno de questão de direito material, a ensejar o conhecimento do
presente incidente.
Com efeito, analisando detidamente os julgados recorrido e paradigma, verifico que, o
cerne da presente questão diz respeito à aplicação, ou não, do limite etário para

manutenção do benefício de pensão por morte concedido à pessoa designada do sexo
feminino, sob a égide do Decreto n. 89.312/84
Assim, reconhecidas a divergência e a similitude fático-jurídica, passo a análise do
mérito.
Acerca dos casos de extinção da pensão por morte, assim dispõe o art. 50 do decreto nº
89.312/84:
“Art. 50. A cota da pensão se extingue:
I - pela morte do pensionista;
II - para o pensionista do sexo feminino, pelo casamento;
III - para o filho ou irmã, quando, não sendo inválido, completa 18 (dezoito) anos de
idade;
IV - para a filha ou irmão, quando, não sendo inválida, completa 21 (vinte e um) anos de
idade;
V - para o dependente designado do sexo masculino, quando, não sendo inválido,
completa 18 (dezoito) anos de idade;
VI - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez,
§ 1º Salvo na hipótese do item II, não se extingue a cota da dependente designada que,
por motivo de idade avançada, condição de saúde ou encargos domésticos, continua
impossibilitada de angariar meios para o seu sustento.”
Depreende-se do dispositivo legal que não há previsão expressa acerca da pessoa
designada do sexo feminino ao contrário do que se verifica para o designado do sexo
masculino.
Não obstante a omissão do referido dispositivo acerca da situação da pessoa designada
do sexo feminino, entendo que há de se aplicar a interpretação integrativa dos
dispositivos legais citados para estender a dependente designada do sexo feminino à
extinção da pensão em face do preenchimento do requisito etário.
De frisar-se, em primeiro, que a interpretação que extrai um silêncio eloquente do
vetusto dispositivo, para o fim de tornar vitalícia a pensão da mulher designada, padece
de flagrante inconstitucionalidade, ao distinguir mulheres e homens. Com o advento da
Constituição de 1988, garantido a igualdade entre os gêneros, sustentar interpretação
no sentido de que a mulher designada não é capaz de prover a própria subsistência após
os 18 anos, mesmo livre de qualquer enfermidade ou impedimento, coloca a mulher em
uma condição equiparada ao menor ou ao inválido, situação absolutamente
incompatível com o ordenamento amparado na Constituição Federal em vigor.
Assim é que, para se dar por recepcionada a norma de 1984 entre nós, é necessário
aplicar-lhe interpretação conforme, de modo a não se chocar com o direito fundamental
de igualdade entre todos, homens e mulheres inclusive, perante a lei (art. 5º, caput e
inciso I, da CF/88).
Ao ademais, entendimento contrário geraria uma situação de desigualdade entre os
dependentes, uma vez que a filha, incluída no rol de dependentes enumerados no inciso

I do artigo 10 do referido decreto, tem a pensão extinta com o advento do requisito
etário. Frise-se que tal rol é preferencial em relação aos demais.
Além disso, a redação do parágrafo primeiro do art. 50, do Decreto 89.312/84 reforça
esse entendimento ao dispor que a cota da dependente designada só não deveria ser
extinta em caso de restar demonstrada a sua impossibilidade de angariar meios para o
seu sustento em todos os casos dos incisos nele constantes, ressalvando, ainda, o caso
de contrair matrimônio que de qualquer modo enseja a extinção do referido benefício.
Essa questão, inclusive, já foi analisada por este Colegiado.
Conforme se depreende do julgamento proferido nos autos do processo 050014338.2016.4.05.8101 (Relatora Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça),
esta Turma Regional de Uniformização concluiu pela existência de limite etário para o
gozo de benefício de pensão por morte de pessoa designada do sexo feminino. Confira
excerto do julgado, in verbis:
“ (...) Observe que a Lei fixa um limite etário para as filhas do segurado, que são
dependentes preferenciais. De fato, de acordo com a norma, a cota da pensão extinguese para a filha do segurado quando, não sendo inválida, atingir a idade de 21 (vinte e
um) anos.
Ora, em se albergando a tese esposada pela autora/recorrente, qual seja, de que não
haveria limite etário fixado para as pessoas do sexo feminino, cujo direito de gozo do
benefício seria vitalício, estar-se-ia admitindo uma interpretação da norma que
garantiria mais direitos a uma pessoa designada pelo segurado, do que a sua própria
filha, esta dependente preferencial em relação àquela. Realmente, enquanto, para a
filha do segurado o benefício cessa com a maioridade (salvo no caso de invalidez), para
a pessoa designada do sexo feminino ele seria vitalício, sem limite etário. Trata-se,
portanto, de interpretação equivocada, que não se afigura compatível com finalidade
da norma previdenciária. Destarte, a ausência de indicação de limite etário para as
pessoas designadas do sexo feminino não implica o reconhecimento de gozar o
benefício de forma vitalícia, mas tão somente confirma que o disposto no inciso I, que
fixa uma idade limite de 21 anos à filha do instituidor, ser-lhe-á igualmente aplicável.
Trata-se, aliás, de conclusão que se confirma também na norma do art. 50, do Decreto
n. 89.312/84, que prevê as hipóteses de extinção do benefício.
Ademais, ainda segundo a norma em comento, “não se extingue a cota da dependente
designada que, por motivo de idade avançada, condição de saúde ou encargos
domésticos, continua impossibilitada de angariar meios para o seu sustento”.
Ora, se a dependente designada possuísse direito vitalício ao gozo da pensão por morte,
não haveria razões para se fixar hipóteses excepcionais de manutenção de seu
pagamento. A regra, pois, é a interrupção do pagamento com a maioridade (ou com o
casamento). (...)”
Nesses termos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Incidente interposto, pelo quê
determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado
ao entendimento sufragado por este Colegiado Uniformizante.
É como voto, excelências.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
VOTO DIVERGENTE

VOTO - EMENTA
1. A matéria posta em discussão refere-se à interpretação que deve ser dada ao art. 50
do Decreto 89.312/84, no que se refere ao momento de cessação do benefício de
pensão por morte devido à pessoa designada, do sexo feminino, uma vez que o texto
legal faria referência à cessão da pensão apenas pelo casamento.
2. No caso dos autos, a autora nasceu em 1980 e foi designada dependente quando da
vigência do Decreto 89.312/84. Considerando sua data de nascimento, alcançou os 21
anos de idade em 2001. O INSS manteve o benefício de forma incontroversa por
vários e vários anos, reafirmando sua validade mês a mês, com cada
pagamento. Somente em 2019, o INSS, aplicando um novo entendimento sobre as
regras de regência do benefício, cancelou-o sob o argumento de que a autora já o
vinha recebendo indevidamente desde que alcançou a idade de 21 anos, no já
longínquo ano de 2001.
3. “Data venia”, entendo que não se pode criar hipótese de cessação de benefício
previdenciário mediante interpretação extensiva, para cessar o benefício em situação
não expressamente prevista na regra de regência. Isso porque, no âmbito
previdenciário, o norte hermenêutico deve ser aquele que ofereça maior proteção aos
segurados e dependentes, respeitada, naturalmente, a moldura normativa
estabelecida pelo legislador.
4. No caso específico do art. 50, observa-se que a limitação etária não foi estabelecida
pela norma como critério de cessação do benefício. Inclusive porque o próprio Decreto
89.312/84 permitia a indicação de pessoa do sexo feminino como dependente
designado, independentemente da idade ser maior ou menor de 21 anos.
5. De fato, diz o art. 10 do Decreto 89.312/84:
Art. 10. Consideram-se dependentes do segurado:
I - a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 5
(cinco) anos, o filho de qualquer condição menor de 18 (dezoito) anos
ou inválido e a filha solteira de qualquer condição menor de 21 (vinte
e um) anos ou inválida;

II - a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só pode ser
menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos, ou
inválida;
III - o pai inválido e a mãe;
IV - o irmão de qualquer condição menor de 18 (dezoito) anos ou
inválido e a irmã solteira de qualquer condição menor de 21 (vinte e
um) anos ou inválida.
6. Logo, se era permitida a designação de pessoa do sexo feminino com mais de 21
anos, não seria possível que essa idade correspondesse, simultaneamente, a uma
causa de cessação do benefício. Afinal, o próprio benefício poderia ser concedido
quando a mulher designada já tivesse mais de 21 anos. A partir daí, em uma
interpretação sistemática do Decreto 89.312/84, é impossível admitir que o alcance
da idade de 21 anos era causa de cessação do benefício, quando ele poderia inclusive
ter início após os 21 anos.
7. Também me parece inadequado realizar uma equiparação entre a pessoa designada
e a filha. Afinal, a norma, quando quis fazer essa equiparação, o fez expressamente,
como se vê também do art. 10:
Art. 10. Consideram-se dependentes do segurado:
[...]
§ 1º - A existência de dependente das classes dos itens I e II
exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2º - Equiparam-se a filho, nas condições do item I, mediante
declaração escrita do segurado:
a) enteado;
b) menor que, por determinação judicial, se acha sob sua guarda;
c) menor que se acha sob sua tutela e não possui bens suficientes
para o próprio sustento e educação.
§ 3º - Inexistindo esposa ou marido inválido com direito às
prestações, a pessoa designada pode, mediante declaração
escrita do segurado, concorrer com os filhos deste.
§ 4º - Não sendo o segurado civilmente casado, é considerada
tacitamente designada a pessoa com quem ele se casou
segundo rito religioso, presumindo-se feita a declaração
prevista no § 3º.
7. Inclusive, não só a mulher maior de 21 anos poderia ser dependente designada,
mas também o homem maior de 21 anos, desde que já tivesse alcançado a idade de
60, ainda que não tivesse quaisquer invalidades ou parentesco com o instituidor. Assim,

tanto a situação do dependente designado mulher, quanto do dependente designado
homem, receberam tratamento específico dentro de sua classe.
8. De fato o “dependente designado” é classe própria de dependentes, instituída no
artigo 10, II, não se confundindo com a classe de filhos equiparados, instituída no art.
10, §2º. Essa classe tem regras próprias e peculiares da legislação vigente àquela
época, editada há mais de 30 anos e que não encontra paralelo na legislação atual
nem em outras classes de dependentes.
9. Especificamente quanto à “inconstitucionalidade” da norma em face do princípio da
isonomia, porquanto estaria tratando a mulher de modo privilegiado em relação ao
homem, penso ser importante observar o posicionamento do STF em situação
análoga. Isso porque a Suprema Corte já afastou a possibilidade de se usar
semelhante “ratio decidendi” para casos análogos.
10. Vale registrar que os julgados do STF em que a questão foi enfrentada são
supervenientes ao Acórdão desta TRU que, em 2017, aplicou entendimento
semelhante ao ora defendido pelo INSS.
11. A superveniência de orientação da Suprema Corte sobre o “ratio decidendi”
aplicada outrora por esta TRU justifica uma revisitação ao tema, com teste de
consistência do entendimento firmado no passado, para que se avalie sua possível
superação, no que a doutrina dos precedentes chama de “overruling”. Ademais,
observa-se que o precedente desta TRU, do ano de 2017, não testou a validade
daquela interpretação do art. 50 com o texto do art. 10, II e §§ 2º e 4º do próprio
Decreto 89.312/84, de modo a se obter uma interpretação sistemática da norma
efetivamente aplicável à classe de dependente designado.
12. No ponto, explica o Prof. Juraci Mourão Lopes Filho, em obra específica sobre o
tema:
“...existem vários motivos que autorizam o aplicador a se
afastar de um precedente... porque (a) o caso seguinte apresenta
algum novo elemento integrando o círculo hermenêutico de
aplicação e que não constou no anterior; (b) o julgamento do
precedente foi frágil ao ignorar argumentos, fatos, direito ou
outros fatores importantes já existente naquela ocasião e que
são percebidos na aplicação; (c) os dados hermenêuticos que
incidiram no jogo de-e-para do julgamento originário deixaram
de existir ou estão defasados, pelo que se faz necessário o
abandono da resposta hermenêutica dada naquelas
circunstâncias
As duas maneiras clássicas conhecidas e que veem sendo
importadas da tradição inglesa, são o ‘distinguish’ e o
‘overrruling’, ambos já analisados nesta obra.
[...]

...a superação do precedente (overruling), acima compete
exclusivamente à corte emissora, pois consiste no abandono do
entendimento contido em um precedente, o qual se deve dar por
uma alteração mais profunda dos elementos que incidiram no
ciclo hermenêutico que ensejou o precedente (hipótese ‘c’
acima) ou porque se percebeu a fragilidade do precedente
formado (segundo a descrição do item ‘b’ anterior). A superação
pode ser total ou parcial.” (ob. cit. 2 ed, p. 309/310)
13. Assim, além de o precedente desta TRU ter ignorado o texto expresso do art. 10, II
e §§ 2º e 4º, o que já justificaria um “overruling”, observa-se que houve também uma
superação dos elementos hermenêuticos que deram suporte aquele julgamento de
2017.
14. De fato, no ano de 2018, o STF julgou vários mandados de segurança contra
acórdãos do TCU, nos quais a Corte de Contas havia determinado a cessação de
pensões de mulheres, solteiras, maiores de 21 anos, concedidas com base na Lei
3.373/58, que regulava a condição de dependente das filhas mulheres e dos filhos
homens de modo bem diferente.
15. Nesses mandados de segurança, apesar do tratamento diferente entre homens e
mulheres, assentou a Suprema Corte:
Reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior
de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se
verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei
n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam,
casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é
devida
e
deve
ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade e da
segurança jurídica. (MS 34.873 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, julgado em 14.12.2018)
16. No MS 34.850/DF, o Min. Edson Fachin assim se pronunciou:
A violação ao princípio da legalidade se dá pelo estabelecimento
de requisitos para a concessão e manutenção de benefício cuja
previsão em lei não se verifica. Verifica-se, portanto, que a
interpretação mais adequada do art. 5º, parágrafo único, da Lei
3.373/58 é aquela que somente autoriza a revisão da pensão
concedida com amparo em seu regramento nas hipóteses em que
a filha solteira maior de vinte e um anos se case ou tome posse
em cargo público permanente. Trata-se de aplicar a consolidada
jurisprudência desta Corte segundo a qual a concessão do
benefício previdenciário de pensão por morte deve ser regida pela
lei vigente à data em que falece o segurado instituidor.

[...]
Dessa forma, é de se reconhecer a interpretação evolutiva do
princípio da isonomia entre homens e mulheres após o advento
da Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, I) que, em tese,
inviabiliza a concessão de pensão às filhas mulheres dos
servidores públicos, maiores e aptas ao trabalho. Afinal, a
presunção de incapacidade para a vida independente em favor
das filhas dos servidores não mais se sustenta com o advento da
nova ordem constitucional.
Entretanto, as situações jurídicas já consolidadas sob a égide
das constituições anteriores e do arcabouço legislativo que as
regulamentavam não comportam, como sugere a
argumentação aduzida no agravo, interpretação retroativa à
luz do atual sistema constitucional.
[...]
Nesse contexto, revelava-se isonômico, quando da disciplina do
estatuto jurídico do servidor público, no ano de 1958,
salvaguardar às filhas solteiras uma condição mínima de
sobrevivência à falta dos pais. Essa situação não mais subsiste e
soaria não só imoral, mas inconstitucional, uma nova lei de tal
modo protetiva na sociedade concebida sob os preceitos de
isonomia entre homens e mulheres insculpidos na atual ordem
constitucional.
No entanto, a interpretação evolutiva dada pelo Tribunal de
Contas da União não pode ter o condão de modificar os atos
constituídos sob a égide da legislação protetiva, cujos efeitos
jurídicos não estão dissociados da análise do preenchimento
dos requisitos legais à época da concessão, pois “não é lícito ao
intérprete distinguir onde o legislador não distinguiu” (RE
71.284, Rel. Min. Aliomar Baleeiro).
[...]
Por derradeiro, observo que um dos principais fundamentos do
Acórdão 2.780/2016 é a “evolução interpretativa” realizada
pelo TCU à luz da nova ordem constitucional, a permitir que se
exija a comprovação da dependência econômica da pensionista
em relação ao valor percebido.
Veja-se que a nova interpretação resultou inclusive na revogação
de Súmula do TCU que tratava da acumulação da pensão com
cargo público. Ainda que fosse admissível a exigibilidade da
dependência econômica como condição para a manutenção da
pensão em debate nestes autos, a aplicação da inovação

interpretativa aos atos já consolidados encontra óbice no inciso
XIII do parágrafo início do artigo 2º da Lei 9.784/99, o qual
veda a aplicação retroativa de nova interpretação na análise de
processos administrativos. O Supremo Tribunal Federal
reconheceu a necessidade de se conferir efeitos ex nunc às
decisões administrativas que modificam posicionamentos
anteriores, a fim de dar segurança jurídica a atos já
consolidados e até mesmo para evitar que justificativas como
“orçamento público” sejam utilizadas para rever atos dos quais
decorram efeitos financeiros favoráveis ao beneficiário.
Precedente: AO 1.656, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,
DJe de 10.10.2014.”
17. A leitura dos acórdãos do STF deixa clara a orientação da Suprema Corte em vedar
a “interpretação evolutiva” empreendida no precedente desta TRU, especialmente
quando ela se dá com aplicação retroativa, como no caso, em que a autora completou
21 anos em 2001 e o INSS, após ter mantido a pensão de modo incontroverso por
longos anos, realizou sua cessação no ano de 2019.
18. Adotando-se, portanto, a “ratio decidendi” do STF para situação análoga, não vejo
como admitir a pretendida “interpretação conforme” à Constituição para aplicar ao
benefício da autora uma causa de cessação não prevista na norma de regência, editada
em 1984 e em relação à qual o próprio INSS, por mais de 30 anos, deu outra
interpretação.
19. Entendo assim que a pensão deve ser mantida, seja por obediência à interpretação
do próprio Decreto 89.312/84, considerado seu artigo 10, II e §§ 2º e 4º, seja por força
da vedação constitucional a uma interpretação evolutiva que viole a segurança jurídica
e a legalidade.
20. Ante o exposto, dou provimento ao PU, fixando a tese de que “as pensões por
morte de pessoa designada do sexo feminino, na forma do art. 10, II, do Decreto
89.312/84, não cessam pelo alcance da idade de 21 anos”.
Recife, 15 de março de 2021.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO

Juiz Federal
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Certidão de Julgamento da 34ª Sessão da TRU
Certifico que a Relatora proferiu voto para conhecer do Incidente de Uniformização
Regional, dando-lhe provimento. Dr. Eduardo, divergindo da Relatora, votou para
negar provimento ao Incidente Regional. Dra. Polyana, posteriormente, pediu vista.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ªTR/CE
39. 0508047-98.2019.4.05.8103
Recorrente: Nilson De Oliveira Brito e outros
Adv/Proc: Luiz Carlos De Brito (CE020617 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. PENSÃO
POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO RECONHECIDA NAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº
42 DA TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região
que negou provimento a agravo de decisão da 3ªTR/CE que negara seguimento a
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo
73) dispõe que o acórdão recorrido, ao concluir que a parte autora não fazia jus ao
benefício de pensão por morte, embasou-se nas provas constantes dos autos e
constatou que a falecida não ostentava qualidade de segurada especial na época do
óbito, sendo a pretensão recursal de modificação do julgado vedada pela Súmula nº 42,
da TNU, posto que implicaria em reexame de matéria fático-probatória.

VOTO

O presente agravo interno não merece ser provido.

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigmas consubstanciados nos acórdãos da 3ª Turma Recursal/PE, da 2ª Turma
Recursal/CE e da Turma Recursal/RN, proferidos, respectivamente, nos processos nº
0500411-91.2018.4.05.8305,
0501752-42.2019.4.05.8104
e
050037323.2011.4.05.8403.

O objeto da presente controvérsia diz respeito à descaracterização ou não
da qualidade de segurado especial na hipótese.

Aduz a parte postulante, por ocasião desse incidente, ter apresentado início
de prova material da qualidade de segurada especial da falecida, tudo corroborado pela
prova testemunhal. Ademais, o fato de o autor ter exercido atividade urbana na época
que antecedeu o óbito não descaracterizaria a qualidade de segurada da extinta,
impondo-se, pois, a reforma do julgado e procedência do pedido.
É certo que o exercício de atividade urbana por um dos integrantes do
núcleo familiar não descaracteriza, em tese, o trabalho rural desenvolvido pela falecida
a ensejar sua desqualificação como segurada especial, conforme já decidido pelo TRF 5ª
Região, em Apelação Cível nº 594481, julgada em 26/10/2017.
Ocorre que o acórdão recorrido (anexo 47) afastou a condição de segurada
especial da extinta conjugando todos os elementos de prova e não apenas o exercício
de atividade urbana, nos seguintes termos:

- Da análise das provas dos autos, percebe-se que os autores
apresentaram como início de prova material da qualidade de
segurado da falecida certidão de óbito, na qual a falecida é
qualificada como agricultora (anexo 9); comprovante de
recebimento de selário-maternidade na provável condição de
segurada especial (anexo 11); escritura particular de compra e
venda em nome do companheiro da falecida e autor da ação,
lavrada em 14/05/2010 (anexo 12); recibos de entrega de
declaração do ITR em nome do autor e companheiro da extinta
entre os anos de 2009 e 2018 (anexo 12), dentre outros
documentos de menor importância.
- Destaque-se o CNIS de anexo 5, que demonstra que o autor,
entre os anos de 2017 e 2018 (de 1º/06/2017 a 10/2018),
exerceu atividades eminentemente urbanas, o que se revela
incompatível com o alegado labor rurícola em regime de
economia familiar, chegando até mesmo a ultrapassar o prazo
de 120 (cento e vinte) dias/ano de atividade urbana, permitido
pela legislação.
- Note-se, ainda, que tais vínculos ocorreram em período
imediatamente anterior ao óbito da alegada instituidora da
pensão (DO – 1º/06/2018 – anexo 9), o que evidencia que a
família, ao menos à época do fato gerador do benefício
pleiteado, possuía fonte de renda diversa da agricultura.
- Ademais, as declarações de ITR em nome do autor e
companheiro da falecida não têm o condão de configurar, por
si sós, a alegada atividade de roça da extinta, posto que em
contradição com o conjunto probatório anexado aos autos, que
o identifica como alguém que exerceu, ao tempo do óbito, mais
atividades urbanas do que rurais.
- É bem verdade que os depoimentos orais revelam que o
companheiro da extinta exerceu algum labor de roça, mas o
regime de economia familiar e de subsistência restou
descaracterizado pelo frágil acervo probatório em nome da
falecida, aliado à existência de vínculos urbanos em nome do
autor durante o período imediatamente anterior ao óbito.
- Ressalte-se que uma das testemunhas ouvidas em juízo até
mesmo confirmou que o autor realizava “bicos” para a
Prefeitura, o que corrobora a inexistência de regime de
subsistência no caso concreto.
Dessa forma, verifica-se que a Turma Recursal de origem entendeu que as
provas documental e oral produzidas não seriam suficientes à demonstração da
qualidade de segurada especial da extinta, na época de seu passamento. Conclui-se
que o fundamento da improcedência do pleito autoral não se baseou unicamente no
exercício de atividade urbana pela parte autora, seu companheiro, ao contrário do
afirmado em alegação do incidente de uniformização regional, mas relevantemente
em divergências não solucionadas no decorrer da instrução processual. Percebe-se

que o argumento do “exercício de atividade urbana a descaracterizar a condição de
segurada especial da extinta” utilizado pelo acórdão recorrido, constou apenas da
parte final do aresto, servindo apenas como elemento ratificador da rejeição do pleito
autoral e não como único e isolado fundamento.
Por fim, é de se destacar que 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.

É como voto.
ACÓRDÃO

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Recife, 15 de março de 2021.

NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne

Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

40. 0504000-18.2018.4.05.8200
Recorrente: José Paulo Targino Dos Santos
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO ATO DE
INDEFERIMENTO/CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O FUNDO
DO DIREITO, NEM O DIREITO DE IMPUGNAR O ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO
INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE
O AJUIZAMENTO. SÚMULA 85 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DA TRU, DA TNU E DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO INCIDENTE REGIONAL E DAR-LHE
PROVIMENTO, DETERMINANDO A ADEQUAÇÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL
DE ORIGEM.

Trata-se de agravo interno em face de decisão da Presidência da Turma
Regional de Uniformização da 5ª Região que negou provimento ao Agravo interposto
em face de decisão da Presidência da Turma Recursal da Paraíba que negou seguimento
a Pedido Regional de Uniformização de Jurisprudência sob o fundamento de que o
entendimento sufragado no Acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência da TRU.

Indeferido o pedido de retratação pelo Exmo. Desembargador Federal
Presidente, foram os autos remetidos a este colegiado, na forma do §4°, do art. 2° da
Resolução n° 347/2015 do Conselho da Justiça Federal.

VOTO

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 cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se incidiu em
desacerto a decisão monocrática recorrida, quando negou provimento ao Agravo
interposto em face de decisão do Exmo. Sr. Presidente da TR/PB, sob o fundamento de
que a decisão recorrida estaria em consonância com a jurisprudência da TRU, da TNU e
do STJ, no sentido da não incidência da prescrição do fundo de direito em relação aos
benefícios previdenciários.

Parece-me que merecem provimento tanto o agravo regimental quanto o
pedido de uniformização.

In casu, o PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado pela TRU/5ª Região no processo de nº 050084984.2017.4.05.8101 (anexo 16).

Nos autos do processo epigrafado, a Turma Regional de Uniformização
firmou entendimento no sentido de “a prescrição não atinge o fundo de direito, mas
apenas as parcelas vencidas previamente ao quinquênio que antecedeu ao
ajuizamento da ação, nos termos do enunciado 58 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça”. Confira-se o teor do julgado:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
INDEFERIMENTO/CESSAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO.

Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência
interposto pelo autor contra acórdão da 3ª Turma Recursal/CE,
que reconheceu a prescrição do direito na impugnação do ato
administrativo previdenciário, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.
O recorrente interpôs o pedido, sob o fundamento de que o
acórdão impugnado diverge da jurisprudência da 1ª Turma
Recursal do Estado do Ceará, a qual entende que o Superior
Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
não se aplica a prescrição de fundo de direito aos benefícios
previdenciários e assistenciais. Transcreve a decisão prolatada
no processo nº. 0507754-42.2016.4.05.8101.
O pedido de uniformização regional foi admitido na origem
(anexo 38), tendo o Presidente desta TRU dado seguimento ao
incidente (anexo 39).
É o que importa relatar. Decido.
A prescrição em matéria previdenciária em favor do INSS
encontra-se prevista em legislação específica, qual seja a Lei nº.
8.213/91, que, inclusive, estipula prazo idêntico ao previsto no
Decreto nº. 20.910/1932:
"Art. 103. (...)
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças
devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores,
incapazes e ausentes, na forma do Código Civil." (destacamos)
Por sua vez, pacificou-se o entendimento, tanto na doutrina
como em sede de jurisprudência, dada a natureza indisponível de
índole alimentar dos benefícios, de não ocorrer a prescrição do
fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao
quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.
Eis a lição de Batista Lazzari e Carlos Alberto Pereira¹:
"A regra geral da prescritibilidade dos direitos patrimoniais
existe em face da necessidade de se preservar a estabilidade das
situações jurídicas. Entretanto, as prestações previdenciárias
têm finalidades que se lhes emprestam características de direitos

indisponíveis, atendendo a uma necessidade de índole
eminentemente alimentar. Daí que o direito ao benefício
previdenciário em si não prescreve, mas tão-somente as
prestações não reclamadas dentro de certo tempo, que vão
prescrevendo, uma a uma, em virtude da inércia do
beneficiário". (grifamos)
Corroborando tal entendimento, prevê a Súmula nº 85 do
Superior Tribunal de Justiça que: “Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio anterior à propositura da ação”.
Nesse sentido, invoco os seguintes precedentes:
EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REGIME GERAL DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO
ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à
previdência social constitui direito fundamental e, uma vez
implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser
afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste
prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo
decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido,
com fundamento no princípio da segurança jur ídica, no interesse
em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbr io
financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo
decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523,
de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de
1997, por força de disposição nela expressamente prevista . Tal
regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos
anteriormente, sem q ue isso importe em retroatividade vedada
pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a reg ime jurídico
não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e
pr ovido. (RE 626489, ROBERTO BARROSO, STF.)
"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO PELO INSS. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O
direito à concessão de benefício do Regime Geral da
Previdência Social ou benefício assistencial da LOAS pode ser
exercido a qualquer tempo, não havendo que se falar em
prescrição do fundo de direito quando negado na via

administrativa. Precedentes: AgRg no REsp 1471798/PB, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06/10/2014;
AgRg no AREsp 364.526/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Primeira Turma, DJe 28/08/2014; AgRg no AREsp 493.997/PR,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
09/06/2014; AgRg no AREsp 506.885/SE, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg no REsp
1376033/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 09/04/2014. 2. Agravo regimental improvido."
(AGARESP 201301321064, BENEDITO GONÇALVES, STJ PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:08/04/2015)
"PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. LEI 8.742/1993 E LEI 10.741/2003. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado recentemente no sentido de afastar a
prescrição do fundo de direito quando em discussão direito
fundamental a benefício previdenciário. 2. A garantia à
cobertura pelo sistema previdenciário traduz inequívoca
proteção à manutenção da vida digna. Conforme precedente do
STF (RE 626.489/SE), julgado em repercussão geral, o direito
fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a
qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência
negativa à inércia do beneficiário. 3. Nas ações ajuizadas com o
objetivo de obter benefício previdenciário, relação de trato
sucessivo e de natureza alimentar, a prescrição incide apenas
sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação, não ocorrendo a chamada prescrição do
fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes do
STJ. 4. Recurso Especial do particular provido. Recurso Especial
do INSS não provido." (REsp 201403333911, HERMAN
BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2015)
Na mesma linha, confira-se o entendimento da TNU, conforme
julgado abaixo reproduzido:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA Nº. 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESTAÇÃO CONTINUADA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. NÃO
APLICÁVEL A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR

SENTENÇA E ACÓRDÃO. VOTO Apresentado pedido de
uniformização pelo segurado foi ele inadmitido na origem. A
inadmissão foi mantida pela Presidência da TNU ao fundamento
de que “Após uma análise das declarações da parte autora e da
documentação anexa, verifica-se que já ocorreu a prescrição do
direito à revisão do ato administrativo, pois entre a data do
indeferimento e o ajuizamento da presente ação, transcorreram
mais de cinco anos”, não é possível em virtude da necessidade de
revisão de provas dos autos. Aplicam-se, assim, a Súmula
42/TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato”) e a Questão de Ordem
29/TNU (“Nos casos de incidência das Súmulas 42 e 43, o
Presidente ou o Relator determinará a devolução imediata dos
autos à Turma Recursal de origem”). Nesse sentido: PEDILEF
200663020129897. Aviados embargos declaratórios foram eles
providos para determinar-se a distribuição do feito. Trata-se de
ação de rito especial na qual a parte autora requereu o
restabelecimento de auxílio-doença, indeferido em 13/12/2005.
Entendeu a sentença que já teria ocorrido a prescrição do direito
à revisão do ato administrativo, pois entre a data do
indeferimento e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de
cinco anos. Invocou o disposto no art. 103, parágrafo único, da
Lei n.º 8.213/1991, assim como os artigos 1º e 2º do Decreto n.º
20.910/32. O acórdão recorrido manteve a sentença pelos seus
próprios fundamentos. No PEDILEF a parte invoca a súmula 85
do STJ, assim como diversos precedentes da TNU. Procede o
inconformismo do recorrente, tendo-se em vista que a decisão
recorrida, efetivamente, encontra óbice na súmula 85 do STJ
assim como nos acórdãos paradigmas apresentados. Deve ser
prestigiado o entendimento da TNU segundo o qual sendo os
benefícios previdenciários de prestação continuada e natureza
alimentícia não se aplica a prescrição de fundo de direito.
Nessas razões, conheço o incidente e dou-lhe provimento para
anular o acórdão e a sentença, determinando os autos à vara de
origem onde o pleito do interessado deverá ser examinado
tendo-se em vista a desconsideração da prescrição, nos termos
ora fixados.Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
conhecer do pedido de uniformização e dar-lhe provimento, nos
termos
do
voto-ementa
do
Relator.
(PEDILEF

05218409420114058100, JUIZ FEDERAL JOSÉ HENRIQUE
GUARACY REBÊLO, TNU, DOU 31/07/2015 PÁGINAS 140/180.)
Ante o exposto, dou provimento ao incidente de uniformização
para:
I)
reconhecer que a prescrição não atinge o fundo de direito,
mas apenas as parcelas vencidas previamente ao quinquênio que
antecedeu ao ajuizamento da ação, nos termos do enunciado 58
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e
II) determinar o retorno dos autos à Turma de origem, a fim
de que proceda à adequação do julgado, observada a tese ora
fixada.

No caso, observa-se que o acórdão proferido pela TR/PB está em
dissonância com o entendimento da TRU/5ª Região, isto porque, apesar de ter
consignado a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito, reconheceu a
prescrição quinquenal do direito de pleitear a reversão do indeferimento
administrativo do benefício previdenciário, com base no art. 1º do Decreto
20.910/1932.

A Turma Nacional de Uniformização tem entendimento solidificado no
sentido de que o direito à obtenção de benefício previdenciário ou assistencial
indeferido previamente na via administrativa não se sujeita à decadência e tampouco
à prescrição do fundo do direito, submetendo-se apenas à prescrição quinquenal de
parcelas, conforme orientação fixada na Súmula nº 85 do eg. STJ.

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica,
de forma acertada, que o acórdão ora impugnado entendeu que incidiria a prescrição
quinquenal de revisar o indeferimento administrativo. No paradigma apontado, por
sua vez, decidiu-se que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as
parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

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, a questão não enseja maiores digressões, posto que tanto
a Turma Nacional de Uniformização, quanto o Superior Tribunal de Justiça e esta Turma
Regional de Uniformização da 5ª Região possuem entendimento firme no sentido de
que não incide a prescrição do fundo de direito em relação a benefícios previdenciários.
Confiram-se os seguintes julgados.

SEGURIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PRESCRIÇÃO.
INEXISTENTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Na origem, trata-se de ação em que se pretende a concessão
de benefício assistencial. Na sentença julgou-se improcedente o
pedido.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar
procedente o pedido.
II - Quanto à prescrição, jurisprudência do STJ, entende-se que
"o direito ao benefício, seja de natureza assistencial ou
previdenciária, não se submete à prescrição de fundo por estar
inserido nos direitos fundamentais, havendo, assim, uma relação
de trato sucessivo, de modo que prescrevem apenas as parcelas
anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da
demanda".
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.428/RN,
Primeira Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe
12/3/2020; REsp n.
1.725.489/SE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman
Benjamin, DJe 23/11/2018.
III - A jurisprudência do STJ, embora entenda que há prescrição
para revisão do benefício previdenciário, não reconhece a
prescrição do fundo de direito. Assim, a prescrição não atinge o
direito ao benefício, mas sim ao direito de revisão. Nesse
sentido: REsp n.
1.731.956/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/2018.
IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1870157/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO
DECADENCIAL DO CAPUT DO ARTIGO 103 DA LEI 8.213/1991.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme e uníssona no sentido de que,
mesmo na hipótese de negativa de concessão de benefício
previdenciário e/ou assistencial pelo INSS, não há falar em
prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito
fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado
sob tal perspectiva.
2. O direito à obtenção de benefício previdenciário é
imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador
decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não
reclamadas em momento oportuno.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1869582/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe
01/09/2020)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO
DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA TNU E DO STJ.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma)
0500096-61.2016.4.05.8102, SERGIO DE ABREU BRITO - TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.)

Tema 57/TNU: Não ocorre prescrição do fundo de direito
quando, entre o cancelamento administrativo do auxílio-doença
e o ajuizamento da ação, decorrem mais de 5 anos.

Percebe-se que as instâncias superiores vêm afastando a impossibilidade de
revisão do ato de indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial, seja qual
for a roupagem dada: decadência, prescrição do fundo de direito ou prescrição da
pretensão/ação.

Diversas Turmas do Superior Tribunal de Justiça entendem que o direito à
obtenção de benefício previdenciário/assistencial indeferido previamente na via
administrativa não se sujeita à decadência e tampouco à prescrição do fundo do direito,
submetendo-se apenas à prescrição quinquenal de parcelas, conforme orientação
fixada na Súmula nº 85 daquela Corte. Tal entendimento afasta, consequentemente, a
possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão condenatória que visa
impugnar o ato administrativo indeferitório.

In casu, o acórdão recorrido, ao aplicar a tese da prescrição da pretensão
quinquenal do direito de pleitear a reversão do indeferimento administrativo do
benefício previdenciário, diverge do entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ,
pela TNU e pela TRU/5ª Região.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do PU Regional
para, na forma do que decidido por esta Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região, no julgamento do processo nº 0500849-84.2017.4.05.8101, entender que, em
relação aos benefícios previdenciários, não incide a prescrição do fundo de direito ou
a prescrição da pretensão condenatória que visa impugnar o ato administrativo
concreto.

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, 15 de março de 2021.
NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e prover o
Incidente de Uniformização Regional, anulando o acórdão proferido pela Turma
Recursal, nos termos do voto do Relator. Vencido Dr. Sérgio Murilo.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

41. 0528003-79.2019.4.05.8013
Recorrente: Maria Edisângela dos Santos da Silva e outros
Adv/Proc: Amaraline Vieira De Araújo (AL013209 ) e outros
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal - CEF
Adv/Proc: Procuradoria Federal e outros
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SFH. REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205,
CÓDIGO CIVIL. DEMANDA QUE NÃO CONFIGURA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL,
ISOLADAMENTE CONSIDERADA, SUJEITA À PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º,
CÓDIGO CIVIL). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora
contra acórdão da Turma Recursal de Alagoas que extinguiu o processo com resolução
do mérito, por entender que o pleito de revisão contratual, cumulado com danos
morais e materiais estaria prescrito, fosse do ponto de vista cível (art. 206, § 3º, inciso
V do CC), fosse do ponto de vista da relação administrativa (art. 1º, Decreto
20.910/32).

VOTO

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, no
processo de nº 05115111-83.2017.4.05.8400 (anexo 29).

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 ao
prazo prescricional aplicável na hipótese de revisão de contrato de mútuo vinculado
ao SHF, com consequente repetição de indébito dos valores pagos a maior.

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora
indica, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado entendeu que o prazo
prescricional para pleitear a revisão contratual e a repetição de indébito seria de, no
máximo, 5 anos. No paradigma apontado, por sua vez, decidiu-se que a prescrição da

pretensão que pleiteia repetição de indébito decorrente de responsabilidade
contratual é decenal.

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.

Na espécie, a parte autora celebrou contrato de mútuo, vinculado ao
Sistema Financeiro de Habitação, com a Caixa Econômica Federal, aduzindo que faria jus
a subvenção econômica em valor superior ao que fora concedido. Pleiteia, pois, a
revisão do contrato e do saldo devedor, assim como a devolução da quantia paga
indevidamente, em razão da diferença da subvenção aplicada e aquela que seria devida.

Pois bem. O Código Civil estabelece que o prazo geral de prescrição é de
10 (dez) anos (art. 205, CC.), sempre que a lei não houver fixado prazo menor. O art.
206, §3º, incisos IV e V, por sua vez, estabelece que prescrevem em 3 (três) anos a
pretensão de reparação civil e a de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

A controvérsia reside em saber se a pretensão da parte autora consiste
em pretensão de reparação civil, pura e simples, ou de ressarcimento por
enriquecimento sem causa. A resposta, a meu ver, parece ser negativa.

Isso porque a questão acerca da cobrança indevida de valores
decorrentes de relação contratual e a repetição de indébito não podem ser incluídos no
conceito enriquecimento ilícito, diante da existência de relação contratual. A demanda
advém de repetição de indébito decorrente de contrato preexistente firmado entre as
partes, o que afastaria a ausência de causa jurídica, requisito indispensável para a
configuração do enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no
sentido de que as ações revisionais de contrato bancário, cumuladas com pedido de
repetição de indébito, prescrevem em 10 (dez) anos, pois possuem natureza pessoal.
Quando do julgamento do EREsp 1.280.825/RJ, a Ministra Nancy Andrighi, relatora,

teceu as seguintes considerações acerca das demandas relativas à responsabilidade
contratual:

“(...)
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual,
aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de
prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do
CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo
"reparação civil" não abrange a composição de toda e qualquer
consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada às
hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente
o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões
do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo
o da reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos
protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade
contratual e extracontratual que largamente justificam o
tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem
qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
(...)”

No mesmo sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior,
as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com
pedido de repetição de indébito, possuem natureza pessoal e
prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205
do Código Civil de 2002.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1632888/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO. VALORES PAGOS EM EXCESSO APURADOS EM
PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NOS AUTOS DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO
ART. 205 DO CC. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO ESTADUAL DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede
com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato
específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo
de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de
indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil"
(AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe de 1º/07/2019).
2. Estando o v. acórdão estadual em consonância com a
jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula
83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1007634/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

DIREITO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16.
DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
jurisprudência do STJ não merece reforma.
2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 889.930/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE REBATIDOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE
CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. ART. 458 DO CPC/1973. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. PRAZO VINTENÁRIO DO CC/1916 E DECENAL
DO CC/2002. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não viola o art. 535 do CPC acórdão que, integrado pelo
julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma
expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas
razões recursais.
2. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões
suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no
acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
3. Nas ações revisionais de contrato bancário, adota-se o prazo
prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o
decenal na vigência do Código Civil de 2002.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 868.658/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe
01/07/2016)

Pelo exposto, entendo que na hipótese dos autos, na qual os autores
pretendem a revisão contratual e a repetição dos valores pagos indevidamente, aplicase a prescrição decenal, nos termos do art. 205, CC.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do PU
Regional para:

1) Fixar tese no sentido de que “as ações de revisão de contrato
bancário, cumuladas com pedido de repetição de indébito,
prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do
Código Civil de 2002”.
2) Dar provimento ao incidente de uniformização para anular o julgado
proferido pela Turma Recursal de Alagoas, afastando a incidência do
instituto da prescrição e determinar que seja proferido novo
julgamento.
É como voto.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao incidente, nos termos do voto do relator, proclamando a seguinte tese:
“as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com pedido de repetição de
indébito, prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil
de 2002” e determinar a anulação do julgado da TR/AL, afastando a incidência de
prescrição e determinando seja proferido novo julgamento.

Recife, 15 de março de 2021.

NAGIBE DE MELO JORGE NETO

Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator, proclamando a
seguinte tese: “as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com pedido de
repetição de indébito, prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205
do Código Civil de 2002” e determinar a anulação do julgado da TR/AL, afastando a
incidência de prescrição e determinando seja proferido novo julgamento.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

42. 0509886-34.2019.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Marcia Araujo Santos
Adv/Proc: Fábio Corrêa Ribeiro (SE000353A )
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. QUALIDADE DE SEGURADO. FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. RENDA
COMPROVADA NOS AUTOS. VALIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DIANTE DO
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRECEDENTE DESTA

TRU. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
PARADIGMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região
que negou provimento a agravo de decisão da TR/SE que negara seguimento a incidente
de uniformização regional de jurisprudência.

A decisão ora agravada (anexo 28) invocou a Questão de Ordem nº 22 da
TNU, aduzindo inexistir similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas, nos seguintes termos:

“Na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal condenou o
INSS a concessão de auxílio-doença, porque verificou a validade
das contribuições vertidas pela parte autora, ante o seu
enquadramento como Microempreendedora Individual (MEI),
haja vista a impossibilidade de enquadramento como segurada
facultativa de baixa renda, ante o desempenho de atividade de
diarista/faxineira.
Todavia, os acórdãos paradigmas invocados apenas tratam da
impossibilidade de enquadramento como segurado facultativo
de baixa-renda, em razão do exercício da atividade de
diarista/faxineira, não se dedicando exclusivamente a atividade
doméstica no âmbito da própria residência, sem fazer qualquer
menção sobre a possibilidade de enquadramento da parte
autora na qualidade MEI.”

É o relatório.

VOTO

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 050986628.2014.4.05.8400 (anexo 21), assim como no acórdão proferido por esta Turma de
Uniformização, no processo nº 0503776-98.2014.4.05.8401 (anexos 19 e 20).

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à
necessidade de o segurado facultativo de baixa renda dedicar-se exclusivamente ao
trabalho doméstico em sua residência.

A parte ré/recorrente 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.”.

Os paradigmas apontados, ao contrário do aduzido pela parte recorrente,
não guardam similitude fática e jurídica com o caso em exame.

Com efeito, a questão debatida nos julgados diz respeito ao fato de que o
segurado facultativo de baixa renda, para ser enquadrado em tal categoria, não
deveria possuir renda ou exercer qualquer atividade econômica, nos termos do art.
21, §2º, II, alínea b da Lei nº 8.212/91. O julgado ora impugnado, por sua vez, diante
do exercício de atividade remunerada (diarista/faxineira), entendeu pela
possibilidade de enquadramento da parte autora na categoria de contribuinte
individual, como MEI (microempreendedora individual), sujeita à alíquota reduzida de
5% (art. 21, §2º, I, alínea b da Lei nº 8.212/91), tendo em vista que pendente a análise
administrativa dos recolhimentos efetuados.

Eis o fundamento do julgado impugnado:

“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, pendente a análise administrativa dos recolhimentos
efetuados sob a alíquota de 5%, reconheço o cumprimento da
carência e da qualidade de segurada no momento da DII
(07.12.2018)”.

É de se concluir 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 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, 15 de março de 2021.

NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

43. 0506675-36.2018.4.05.8108
Recorrente: Claudemir Souto De Oliveira
Adv/Proc: Silvia Raquel Moura Souto (CE027364 )
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal - CEF
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE

Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. DIREITO
DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA CASADA. CONDUTA IRREGULAR
DO BANCO RÉU. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA
TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 3ª TR/CE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo
44), dispõe que tanto o acórdão paradigma quanto o recorrido tiveram como
fundamento a matéria probatória dos respectivos autos, sendo inviável a admissão do
incidente, que não se destina a reexaminar matéria fático-probatória.

VOTO
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/SE, proferido no
processo nº 0507388-67.2016.4.05.8500 (anexo 36).

O objeto da presente controvérsia diz respeito à caracterização ou não
de venda casada, na hipótese em que a parte autora celebrou contrato de
financiamento imobiliário com o banco réu, dizendo-se compelida a contratar a
abertura de conta bancária e cesta de serviços.

É certo que a venda casada é prática vedada no nosso ordenamento
jurídico, encontrando óbice no art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa
causa, a limites quantitativos;
Ocorre que o acórdão recorrido (anexo 34) afastou a alegação de venda
casada, nos seguintes termos:

“Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida,
pois a parte autora não logrou demonstrar o preenchimento
dos requisitos para o deferimento do seu pleito. Durante a
instrução processual, não se identificaram indícios de
irregularidade nos contratos de financiamento do imóvel e de
conta corrente bancária com cheque especial entabulados
entre a parte autora e a CEF, assim como não restou
demonstrada falha na conduta realizada pela instituição
financeira requerida. Não restou apurada qualquer falha ou
omissão na prestação de serviços por parte da instituição
financeira promovida que justificasse a imposição de pena por
danos materiais e morais. A responsabilidade pelos fatos
ocorridos não pode ser atribuída à instituição financeira
demandada. Assim, a decisão judicial deve ser mantida nos
termos em que proferida, sendo improcedentes as razões
recursais da parte promovente.”
Dessa forma, verifica-se que a Turma Recursal de origem entendeu que
as provas produzidas não seriam suficientes à demonstração da venda casada.
Concluiu-se que o contrato celebrado era isento de vícios, razão pela qual não estaria
eivado de qualquer nulidade, sendo lícitas as cláusulas ali tabuladas.
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.
É como voto.
ACÓRDÃO

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Recife, 15 de março de 2021.

NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal Relator

Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

44. 0511553-57.2020.4.05.8100
Recorrente: Antonia Damasceno Rocha Siqueira
Adv/Proc: Gleriston Albano Cardoso Alves (CE032394 ) e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO
PATAMAR MÍNIMO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.324/2016 AOS SERVIDORES ATIVOS
(70 PONTOS). PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem, interposto
pela parte autora contra acórdão da 2ª TR/CE que confirmou a sentença que julgou
improcedente o pedido de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do

Seguro Social (GDASS) no patamar mínimo pago aos servidores em atividade,
atualmente de 70 pontos.

VOTO

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da 1ª Turma Recursal/CE no processo de nº
0501367-03.2019.4.05.8102 (anexo 15).

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
extensão ou não, aos servidores inativos agraciados pela paridade remuneratória, da
pontuação mínima da GDASS, instituída pela Lei nº 13.259/2001, que passou de 50
(cinquenta) para 70 (setenta) pontos.

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora
indica, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado entendeu que a pontuação
mínima instituída na Lei nº 13.324/2016 não seria extensível aos aposentados e
pensionistas, vez que, concluído o primeiro ciclo de avaliação, a GDASS não mais
ostentaria caráter genérico, passando a ter caráter pro labore faciendo. No paradigma
apontado, por sua vez, decidiu-se que sendo invariável e independente do resultado
de qualquer avaliação de produtividade ou desempenho, a pontuação mínima
atribuída a todo servidor ativo (70 pontos) deveria ser estendia aos inativos com
direito à paridade remuneratória.

Pelo exposto, 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, sabe-se que a A GDASS foi instituída pela Medida
Provisória 146/2003, convertida na Lei nº 10.855/2004, que dispõe sobre a
reestruturação da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei 10.355/2001. A Gratificação
é formada pela soma de duas parcelas, uma correspondente ao desempenho individual
e outra relativa ao desempenho institucional do respectivo órgão público.

Em relação às gratificações de desempenho, o Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido de que a paridade entre ativos e
aposentados/pensionistas deverá ocorrer até a data de conclusão do primeiro ciclo de
avaliação dos servidores (Súmula Vinculante no. 20 e RE 631.389, em sede de
repercussão geral). No caso da GDASS, o resultado final do primeiro ciclo de avaliação
foi publicado em 29/10/2009.

A GDASS passou a possuir natureza propter laborem, sendo concedida
em um percentual fixo mínimo de 70 pontos e outro percentual variável, de 30 pontos,
conforme desempenho do servidor, totalizando 100 pontos, nos termos das alterações
instituídas com a Lei nº 13.324/2016, que incluiu o §1º no art. 11, da Lei nº 10.855/2004.
Eis o teor da norma referida:

Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da
Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades
inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função
do desempenho institucional e individual. (Redação dada pela Lei
nº 12.702, de 2012)
§ 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem
pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor,
correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao
valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº
13.324, de 2016) (Produção de efeito)

Observa-se que a Lei nº 13.324/2016 aumentou a pontuação paga aos
servidores ativos, não estendendo aos inativos, que permaneceriam regidos pelo art. 16
da Lei 10.855/2004.

Art. 16. Para fins de incorporação da GDASS aos proventos de
aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira
do Seguro Social, serão adotados os seguintes critérios: (Redação
dada pela Lei nº 11.501, de 2007)
I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até
19 de fevereiro de 2004, a gratificação a que se refere o caput
deste
artigo
será
paga
aos
aposentados
e
pensionistas: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
a) a partir de 1º de julho de 2008, em valor correspondente a 40
(quarenta) pontos; e (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
b) a partir de 1º de julho de 2009, em valor correspondente a 50
(cinqüenta) pontos. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após
19 de fevereiro de 2004: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de
2007)
a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à
pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á
o constante das alíneas a e b do inciso I do caput deste
artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das
aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de
junho de 2004. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)

Desse modo, em que pese a pontuação mínima atribuída aos servidores
ativos, no patamar de 70 pontos, aos inativos, que ingressaram no serviço público antes
da EC 41/2003, com direito à paridade e à integralidade remuneratória, considerando a
natureza propter laborem da GDASS, somente seria possível incorporar 50 pontos da
gratificação.

A GDASS é formada pela soma de duas parcelas: o desempenho
institucional e o desempenho individual do servidor, sendo atribuídos 80 pontos à
primeira avaliação e 20 pontos à segunda. Contudo, o limite mínimo de 70 pontos

atribuídos ao servidor ativo independe de avaliação. Não há como se atribuir caráter pro
labore faciendo a esta parcela da gratificação, uma vez que, qualquer que seja o
resultado da avaliação, o valor pago será correspondente, pelo menos, a 70 pontos.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do PU
Regional para:

3) Fixar tese no sentido de que “é garantido ao
aposentado/pensionista, detentor da paridade remuneratória, o
direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do
Seguro Social (GDASS) conforme pontuação mínima atribuída aos
servidores em atividade, atualmente de 70 pontos”.
4) Dar provimento ao incidente de uniformização para julgar
procedente o pedido autoral.
É como voto.
ACÓRDÃO

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao incidente, nos termos do voto do relator, proclamando a seguinte tese:
“é garantido ao aposentado/pensionista, detentor da paridade remuneratória, o direito
à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS)
conforme pontuação mínima atribuída aos servidores em atividade, atualmente de 70
pontos” e julgando procedente o pedido inicial.

Recife, 15 de março de 2021.

NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª
Sessão da TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator,
proclamando a seguinte tese: “é garantido ao aposentado/pensionista, detentor da
paridade remuneratória, o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de
Atividade do Seguro Social (GDASS) conforme pontuação mínima atribuída aos
servidores em atividade, atualmente de 70 pontos” e julgando procedente o pedido
inicial.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juíza Federal Polyana Falcão Brito – Presidente da 3ª TR/PE
45. 0506814-39.2019.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Valdirene Dos Santos
Adv/Proc: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito

EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO
DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão
proferido neste Colegiado que deu provimento ao agravo interno para conhecer e dar
provimento ao Incidente de Uniformização Regional manejado pelo INSS, determinado
a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado recorrido
ao entendimento consolidado nesta Turma Regional de Uniformização.
Justifica a interposição dos embargos na existência de omissão na decisão embargada
no tocante à observância à proteção constitucional do direito à previdência (art. 6º da
CR/88), à universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único e I,
da CR/88), ao princípio da confiança (haveria legítima expectativa de cobertura
previdenciária) e à ausência de prejuízo atuarial (regimes previdenciários do facultativo
de baixa renda e do MEI idênticos no valor da alíquota e no rol de benefícios).
Subsidiariamente, afirma que “subsiste, ainda, a omissão quanto à possibilidade de a
parte autora, ora embargante, a complementar os recolhimentos previdenciários
realizados sob a qualificação jurídica equivocada, de modo a regularizar a sua cobertura
previdenciária no presente caso”. Ao final, realiza prequestionamento da matéria (anexo
49).
É o relatório.
Inicialmente, diante da constatação de tempestividade, recebo os presentes embargos
declaratórios.
De acordo com o caput do art. 48, da Lei nº 9.099/1995: "caberão embargos de
declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil".
O CPC, por sua vez, assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Estes são, portanto, os requisitos de admissibilidade específicos dessa espécie recursal,
cuja finalidade se restringe ao aperfeiçoamento do julgado, sanando eventuais defeitos
no decisum.

Não se prestam os aclaratórios para a rediscussão do julgado, tampouco para fins de
prequestionamento quando não se verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por todos,
confira-se o seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. OBJETIVO
EXCLUSIVO DE REDISCUTIR O JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento
adequado para a rediscussão da matéria de mérito, tampouco,
ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição, para o
prequestionamento com vista à interposição de Recurso
Extraordinário. (...)”
(EDcl no REsp 1298986/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)
No caso, não há qualquer dos vícios acima na decisão embargada, sendo manifesta a
intenção do embargante em rediscutir a lide e/ou prequestionar a matéria.
Destaco que o acórdão expressamente consignou as razões para a aplicação do
entendimento deste Colegiado em relação à matéria, decidido no processo 050377698.2014.4.05.8401 (Creta - Data: 05/09/2016), as quais são suficientes para o
provimento do recurso manejado pelo INSS.
Outrossim, quanto ao pedido subsidiário de complementação dos recolhimentos,
compre registrar que a matéria não foi suscitada nas instâncias ordinárias e nem
mesmo em sede de contrarrazões (anexos 37 e 45), inexistindo qualquer omissão a
esse respeito.
À luz dessas considerações, voto por REJEITAR os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados, decide a Turma Regional de Uniformização da Jurisprudência da 5ª
Região, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
da parte autora, nos termos do voto-ementa supra.
Recife/PE, data do julgamento.
POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar
provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Secretaria da TRU

46. 0505653-09.2019.4.05.8107
Recorrente: IFCE - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Francisco Francenildo Oliveira Lima
Adv/Proc: Mayara Bernardes Antero (CE023604 )
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INCENTIVO À
QUALIFICAÇÃO. LEI 11.091/2005 E DECRETO 5.824/2006. EFEITOS FINANCEIROS A
CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL PROVIDO.
VOTO
Cuida-se de Pedido Regional de Uniformização interposto pelo IFCE em face de acórdão
proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, que negou provimento

ao recurso inominado interposto pela autarquia federal, mantendo a sentença de
procedência do pedido deduzido na exordial, com a sua condenação ao pagamento do
incentivo de qualificação no período compreendido entre “04/06/2019 (data da defesa
de dissertação) e 24/08/2019 (data de início do efeitos financeiros do benefício),
corrigidas monetariamente mediante atualização de cada parcela a partir do respectivo
vencimento e acrescidas de juros de mora desde citação, de acordo com os índices e
percentuais previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (REsp 1492221/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018)”.
Em apertado resumo, a sentença deferiu a pretensão inaugural ao fundamento de que
“a partir da data da ata de sessão de defesa de dissertação do mestrado já se
encontravam preenchidos todos os requisitos estabelecidos para percepção do Incentivo
à Qualificação” (anexo 12), entendimento que foi mantido pela Turma Recursal pelos
seus próprios fundamentos após interposição de recurso inominado. O acórdão
recorrido está lavrado nos seguintes termos (anexo 15 – grifos originais):
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IFCE. INCENTIVO POR
QUALIFICAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE DA DATA DA
DISSERTAÇÃO E DATA DE EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
VOTO
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95,
aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais, a teor do art.
1º da Lei nº. 10.259/01.
Trata-se de recurso interposto pela parte RÉ em face de sentença que
julgou procedente pagamento das diferenças por tardia concessão de
Incentivo à Qualificação, atualmente regulamentada pela Lei nº
11.091/2005.
No mérito, constato que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de
uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de
regência.
Com efeito, a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono trecho do
julgado impugnado, o qual adoto como parte da fundamentação:
“O Incentivo por Qualificação, atualmente regulamentado pela Lei
nº 11.091/2005, de 12 e janeiro de 2005, é devido ao TécnicoAdministrativo em Educação no âmbito das Instituições Federais
de Ensino Vinculadas ao Ministério da Educação, com titulação
comprovada.

“Art. 11. Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor que
possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que
é titular, na forma de regulamento.

I - a aquisição de título em área de conhecimento com relação
direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor
ensejará maior percentual na fixação do Incentivo à Qualificação
do que em área de conhecimento com relação indireta; e
II - a obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental e
ao ensino médio, quando excederem a exigência de escolaridade
mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerada,
para efeito de pagamento do Incentivo à Qualificação, como
conhecimento
relacionado
diretamente
ao
ambiente
organizacional.
§ 1o Os percentuais do Incentivo à Qualificação não são
acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de
aposentadoria e pensão.
§ 2o O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de
aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados
para a sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se
deu a aposentadoria ou a instituição da pensão.
§ 3o Para fins de concessão do Incentivo à Qualificação, o Poder
Executivo definirá as áreas de conhecimento relacionadas direta e
indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e
processos de validação dos certificados e títulos, observadas as
diretrizes previstas no § 2o do art. 24 desta Lei
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 2013, o Incentivo à Qualificação
de que trata o caput será concedido aos servidores que possuírem
certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência de
escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual é titular,
independentemente do nível de classificação em que esteja
posicionado, na forma do Anexo IV.
No caso dos autos, a PARTE AUTORA pretende o pagamento das
diferenças de do Incentivo à Qualificação de 04/06/2019 (data da
ata de sessão de defesa de dissertação de mestrado – Anexo
07, fls. 02) à data da implantação do benefício em folha.
A PARTE AUTORA coligiu aos autos Ofício Circular nº 8/2014MEC/SE/SAA
(Anexo
5)
e
o
Parecer

nº.00012/2017/CPIFES/PGF/AGU
(Anexo
04),
os
quais estabeleceram ser ata de defesa elemento suficiente à
comprovação da titulação.
Estabeleceu a Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2014, do
Conselho Superior do IFCE o seguinte:
“Art. 9º Para efeitos de comprovação dos critérios estabelecidos
no Anexo II desta resolução são considerados documentos válidos:
(...)
V- ata de defesa ou declaração emitida pela instituição de ensino,
quando for o caso de graduações e pós-graduações”.
Ademais, o Parecer nº 00012/2017/CPIFES/PGF/AGU conclui que
“a adoção de medida administrativa isonômica para fixar termo
inicial de pagamento do incentivo à qualificação e da gratificação
por titulação a partir da data da apresentação do respectivo
requerimento, desde que acompanhado da comprovação de
atendimento a todas as condições prévias exigidas para titulação,
por meio de diploma ou, alternativamente, por meio de
documento provisório (ata ou certidão) capaz de atestar
inexistência de pendências ou ressalvas, acompanhado de
comprovante de inicio de expedição e registro do respectivo
certificado ou diploma, de modo a proteger o servidor contra
eventuais atrasos causados pela administração ou terceiro”
(destaquei em negrito).
Assim, o entendimento administrativo admite a possibilidade se
utilizar a ata de defesa de dissertação como documento suficiente
à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à
concessão de Incentivo à Qualificação. Entretanto, apesar das
disposições normativas em sentido contrário, o IFCE implantou o
pagamento de Incentivo à Qualificação somente a partir de
24/08/2019 (Anexo 03).
Houve, em verdade, inobservância pelo IFCE da resolução
elaborada por seu próprio Conselho Superior. Mais, houve afronta
aos postulados da proteção da confiança e da boa-fé objetiva,
porquanto, de início, a autarquia se comportou como quem
reconheceria a comprovação do título mediante apresentação da
ata de defesa de dissertação e, em seguida, admitiu apenas o
diploma respectivo.
Portanto, a partir da data da ata de sessão de defesa de
dissertação do mestrado já se encontravam preenchidos todos os

requisitos estabelecidos para percepção do Incentivo à
Qualificação.
Desse modo, uma vez que não houve o pagamento desde a data
da ata de defesa de dissertação em 04/06/2019 (Anexo 07, fl.02),
a PARTE AUTORA tem direito à diferença respectiva. ”
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 n.º 9.099/95.
Desta feita, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
Em suas razões (anexo 16), o IFCE argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido deve
ser reformado no tocante à fixação do termo inicial de pagamento do incentivo à
qualificação, o qual deveria se dar a partir da data do requerimento administrativo.
Aponta, como paradigmas divergentes, acórdãos das 2ª e 3ª Turmas Recursais da SJCE,
os quais se encontram nos anexos 17 e 18, referentes aos processos nºs 050769869.2017.4.05.8102 e 0507178-12.2017.4.05.8102.
Não foram ofertadas contrarrazões (anexo 19).
Admitido o incidente regional de uniformização na origem (anexo 20) e verificada a
existência de divergência jurisprudencial pela Presidência desta TRU da 5ª Região
(anexo 24), vieram-me os autos distribuídos.
É o relatório. Passo a decidir.
Do exame da Lei nº 11.091/2005, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação no âmbito da Instituições Federais de Ensino
vinculados ao Ministério da Educação, percebe-se que o desiderato da criação da
gratificação de qualificação é incentivar o servidor público a avançar em seus estudos,
adquirindo conhecimento técnico ou acadêmico. Para evitar, entretanto, o pagamento
a quem não participou efetivamente de uma ação de capacitação, exige-se a
comprovação da conclusão do curso, formalidade essa que não pode ser tamanha ao
ponto de prejudicar o servidor por mora à qual não deu causa.
Com efeito, é sabido que muitas instituições de ensino, públicas ou privadas, não
laboram com presteza em relação à entrega de diplomas, de forma que se afigura
desarrazoado condicionar a concessão de determinado incentivo ao servidor tãosomente com base em uma atuação administrativa que não tem relação com qualquer
manifestação de vontade ou diligência desse servidor.
E, por tal razão, não se pode desconsiderar a certidão de conclusão do curso, ou a de
colação de grau, ou mesmo qualquer outro documento idôneo, como suficiente para os
fins de comprovação da qualificação do servidor.
Por outro lado, o pagamento do aludido adicional apenas poderá ter efeitos
financeiros a contar da data do requerimento administrativo em que se demonstra a

conclusão do curso realizado, ainda que demonstrado este fato por meio diverso do
diploma, consoante previsto no art. 1º, § 4º, do Decreto nº 5.824/2006. Nesse
diapasão, confira-se o julgado a seguir coligido, emanado do eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. LEI 11.091/2005 E DECRETO
5.824/2006. 1. Cinge-se a discussão dos autos aos efeitos financeiros da
concessão de verba remuneratória denominada Incentivo à Qualificação.
O autor entende que retroagem à data do requerimento administrativo,
após a publicação do ato de concessão; ao passo que a instituição de
ensino defende a retroatividade somente a partir da apresentação do
diploma, e não da declaração de conclusão do curso. 2. Inexiste violação
do art. 535 do CPC, na medida que não se vislumbra omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo,
especialmente porque o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma
clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a
embasam. 3. Os procedimentos para a concessão do incentivo à
qualificação encontram-se estabelecidos pelo Decreto 5.824; e, apesar
de o § 2º do art. 1º prever que o adicional será requerido por meio de
formulário próprio, ao qual deverá ser anexado o certificado ou diploma
de educação formal em nível superior ao exigido para ingresso no cargo
de que é titular, o § 4º do mesmo art. 1º é expresso ao dispor que "O
Incentivo à Qualificação será devido ao servidor após a publicação do
ato de concessão, com efeitos financeiros a partir da data de entrada
do requerimento na IFE". 4. No caso, é de ser mantido o entendimento
adotado pelo acórdão do Tribunal de origem, tendo em vista que o
requerimento do pagamento do Incentivo à Qualificação foi processado
mesmo com a juntada apenas da declaração de conclusão de curso (e
posteriormente deferido pela administração); e, especialmente, porque
o autor não pode ser prejudicado pela morosidade da instituição de
ensino (que é a própria demandada), a quem compete a expedição do
documento. 5. Recurso especial não provido.” (STJ, RESP 1383895 - PB,
2.ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
06/08/2013, grifos acrescidos)
Nesse contexto, deve ser prestigiado o posicionamento apontado nos acórdãos
divergentes (anexos 17 e 18), em consonância com entendimento já firmado pelo eg.
STJ.
À luz dessas considerações, voto por DAR PROVIMENTO ao Incidente Regional de
Uniformização, para fixar a tese de que: “Demonstrada a conclusão do curso de
qualificação por qualquer documento idôneo, o adicional de incentivo previsto na Lei
nº 11.091/2005 possui efeitos financeiros a contar da data do primeiro requerimento
administrativo, nos termos do disposto no § 4º do art. 1º do Decreto nº 5.824/2006.”.

Remetam-se os autos à Turma de Origem para fins de adequação do acórdão recorrido
à tese retro fixada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados, decide a Turma Regional de Uniformização da Jurisprudência da 5ª
Região, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao incidente regional de
uniformização do IFCE, nos termos do voto-ementa supra.
Recife/PE, data do julgamento.
POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

47. 0501220-62.2019.4.05.8106
Recorrente: João Lourenço Do Nascimento
Adv/Proc: Sara Leite Torquato (CE031469 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito

EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INOMINADO PARA DESTRANCAR INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DA DECISÃO IMPUGNADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
VOTO
Cuida-se de Agravo Interno manejado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização que negou
provimento a Agravo interposto com o intuito de destrancar Incidente de Uniformização
de Regional de Jurisprudência inadmitido pela Presidência da 3ª Turma Recursal da
Seção Judiciária do Ceará, sob o fundamento de tratar-se de recurso que demandaria o
reexame de matéria de fato.
A decisão agravada assim dispôs (anexo 65):
“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 3ª
TR/CE, sob o fundamento de que o recurso implicaria em reexame
de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
A Turma Recursal manteve sentença que concedeu ao autor
benefício assistencial ao deficiente, por entender que somente
com a edição da Lei nº 13.846/2019, tornou-se indispensável as
inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal para aqueles
que pleiteiam amparo assistencial.
O INSS, ora agravante, sustenta que há necessidade de
apresentação da declaração atualizada dos dados do Cadastro
Único, documentação necessária para a análise da Concessão do
Benefício
Assistencial
nos termos do
Decreto nº 6214/2007, ou seja, antes da vigência da Lei n.
13.846/2019.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma 1ª TR/CE (052230122.2018.4.05.8100T), 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.
Sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional.
Portanto, ele não se destina a reexaminar matéria fáticoprobatória, restando impossibilitada a discussão acerca do
enquadramento de fatos em determinada hipóteses jurídicas.
Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida
quanto o acórdão paradigma tiveram como fundamento a
matéria probatória dos respectivos autos. Nesse diapasão, a
argumentação trazida diz respeito a questões de fato, uma vez
que ataca os fundamentos do acórdão impugnado para adentrar
na valoração do acervo probatório que instruiu o processo, e,
consequentemente, reclamando a reanálise de provas,
impossibilitando a caracterização do incidente.
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. Dessa forma, deve ser
aplicada 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, nos
termos do art. 14, inciso V, alíneas “d”, da RESOLUÇÃO 586/2019
– CJF, 30/09/2019 (NOVO RITNU).”
A autarquia previdenciária, em seu agravo, sustenta que “O(a) ilustre Presidente dessa
Colenda Turma Regional de Uniformização inadmitiu o PEDILEF apresentado pelo INSS
aduzindo se é ou não necessária uma nova perícia judicial quando houve cessação de
aposentadoria por invalidez após alteração das condições de saúde do segurado
constatada por perícia médica administrativa.”, bem como que “não pode a Presidência
dessa Egrégia Turma recusar o processamento do presente pedido, o que é fácil concluir
através de uma interpretação analógica da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal” e
“mostra-se evidente a similitude fático-jurídica entre as questões, os pontos
controvertidos postos no acórdão recorrido e nos paradigmas” (anexo 66).
Foram ofertadas contrarrazões aduzindo que “uma vez que as razões argumentativas
do agravo do anexo 66 se mostram dissonantes até mesmo em relação ao tipo de
benefício ora judicializado, o réu não logrou êxito em demonstrar, fundamentadamente,
o equívoco da decisão recorrida”. Requer “que o presente agravo seja INADMITIDO e
que seja aplicada ao INSS multa de dez por cento do valor corrigido da causa porquanto

sua conduta se enquadra dentre as hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo
80 do CPC, haja vista o caráter manifestamente protelatório de suas peças recursais”
(anexo 67).
Pois bem.
O recurso em tela tem previsão no art. 4º, III, da Resolução nº 347/2015 do CJF, a saber:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: [...] III – o
agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
Cumpre observar que 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
jurisprudencial a partir da similitude do acórdão indicado como paradigma.
Todavia, na presente hipótese, releva notar que as razões recursais apresentadas no
agravo de anexo 67 não guardam relação com os fundamentos da decisão monocrática
impugnada de anexo 65, não havendo o INSS demonstrado o equívoco no
desprovimento do agravo inominado interposto com o fito de destrancar o Incidente de
Uniformização Regional inadmitido na origem.
Ressalto que o desprovimento do agravo inominado fundou-se na vedação ao reexame
de matéria de fato em sede de pedido de uniformização, consoante se verifica da
transcrição do decisum retro, enquanto que o agravo interno não tratou desta questão,
deixando de apresentar argumentos para afastar a aplicação da Súmula 42 da TNU no
caso concreto.
Com efeito, vige em nosso sistema recursal o princípio da dialeticidade, por meio do
qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses
adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo
legal. De acordo com esse princípio, o recurso deve manter correlação com a decisão
recorrida e declinar as razões do pedido de reforma da matéria impugnada. Dessarte,
tendo em vista que os argumentos do INSS não possuem qualquer relação com os
fundamentos da decisão agravada, conclui-se faltar ao presente recurso requisito
intrínseco de admisssibilidade consistente na regularidade formal.
Nessa quadra, assiste razão à parte recorrida em aduzir o caráter protelatório do
recurso, de sorte que deve ser reconhecida a litigância de má-fé do INSS, na forma do
art. 80, VII, do CPC, respondendo pelo pagamento de multa que arbitro em 5% (cinco
por cento) sobre o valor corrigido da causa, vide caput do art. 81 do mesmo codex.
À luz dessas considerações, voto por NÃO CONHECER do Agravo Interno e CONDENAR o
INSS ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do parágrafo retro.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados, decide a Turma Regional de Uniformização da Jurisprudência da 5ª
Região, à unanimidade, NÃO CONHECER do Agravo Interno e CONDENAR o INSS ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do voto-ementa supra.
Recife/PE, data do julgamento.
POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, não conhecer do
Agravo Interno e condenar o INSS ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos
termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

48. 0502127-71.2018.4.05.8203
Recorrente: Bruno Belchior Bezerra
Adv/Proc: Dinácio de Sousa Fernandes (PB014003 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito
VOTO VENCIDO
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 DA TNU. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO
Cuida-se de Agravo Interno manejado pelo autor contra decisão da Presidência desta
Turma Regional de Uniformização que negou provimento a Agravo interposto para fins
de destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência inadmitido pela
Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba, sob o fundamento de que
se trata de recurso que implica no reexame de matéria de fato.
A decisão monocrática agravada assim dispôs (anexo 58):
“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
TR/PB, sob o fundamento de que o recurso implicaria em reexame
de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
A Turma Recursal reformou sentença de procedência, para negar
o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes do
desvio de função no período de 20/08/2013 a 28/01/2016, por
verificar existia um Analista do Seguro Social laborando no mesmo
lugar, indicando uma situação de supervisão, descaracterizando a
ocorrência de desvio de função.
A parte autora, ora agravante, sustenta que, independentemente
da existência de Analistas no local de trabalho, faz jus ao
pagamento das diferenças salariais, porquanto desempenhou
atividades em claro desvio de função.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da TR/PB (050212686.2018.405.8203,
0501147-11.2010.4.05.8202,
050225621.2014.04.05.8202), TR/RN (0505657-13.2014.405.8401) e 2ª
TR/PE (0500495-23.2017.405.8307), 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.

Sobre o desvio de função, esta TRU/5ª Região, no julgamento do
processo nº 0502917-16.2013.4.05.8305, na 17ª Sessão Ordinária,
fixou a seguinte tese, in verbis:
"Restando comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico
do Seguro Social desenvolve de modo autônomo as atividades
listadas no art. 6º, I, da Lei 10.667/2003, restará configurado o
desvio de função, fazendo jus o requerente à percepção de
indenização correspondente à diferença de sua remuneração e a
do cargo de Analista, pelo período em que se constatou o desvio".
(TRU. 0502917-16.2013.4.05.8305. Rel. Juiz Federal José Eduardo
de Melo Vilar Filho. Julg. em 15/05/2016. Decisão por
unanimidade)
A Turma Recursal manteve a improcedência do pedido por
verificar que a existência de um Analista laborando em conjunto
com a parte autora tinha condão de descaracterizar o desvio de
função, porquanto o desempenho das atividades listadas no art.
6º, I, da Lei 10.667/2003 não era feita de modo autônomo, mas
sob supervisão.
Destarte, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em
consonância com o entendimento fixado pela TRU, deve ser
aplicado, por analogia, o que enuncia a Questão de Ordem nº 13
da TNU, segundo a qual “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”.
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 determinadas hipóteses jurídicas.
Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida
quanto os acórdãos paradigmas tiveram como fundamento as
documentações apresentadas dos autos respectivos. 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 do acervo probatório que
instruiu o processo, e, consequentemente, reclamando a reanálise
de provas, impossibilitando a caracterização do incidente.
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. Dessa forma, deve ser
aplicada 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.”
O particular, nas razões do seu agravo interno, sustenta que “a questão se passa pelo
crivo do princípio da distribuição do ônus da prova e da segurança jurídica, pois,
compulsando os autos virtuais, não há qualquer comprovação pela parte adversa/INSS,
que o agravante desenvolvia as atividades inerentes ao cargo de Analista, mediante a
supervisão de algum Analista do Seguro Social; supervisão essa que não pode ser
presumida, mas que deve ser devidamente comprovada”. Segue aduzindo que o acórdão
da Turma Recursal de origem contraria “o verdadeiro sentido da Súmula 378 do STJ,
diante da inexistência de qualquer exigência de subordinação hierárquica ou de
supervisão, bem assim por restar omisso quanto ao dever de esclarecimento
materializado no §1º do art. 489 do CPC/15, haja vista que a Analista do Seguro Social
que constitui o quadro da APS MONTEIRO/PB, é analista com formação no serviço social,
portanto, assistente social, sem conhecimento técnico-previdenciário, não podendo
desse modo supervisionar, se fosse o caso”. Argumenta que desenvolveu as atividades
de analista do seguro social de forma autônoma. Alega, também, que “não visa
reexaminar matéria fático-probatória em si, mas tão somente seja assegurado ao
agravante o restabelecimento dos princípios do devido processo legal e o princípio da
distribuição do ônus da prova, a segurança jurídica e o enriquecimento sem causa; uma
vez que, tais princípios restaram fragrantemente violados pela TRPB, ao deixar de
respeitá-los em nome de uma celeridade e produtividade que sempre finda por aniquilar
os direitos dos cidadãos” e que “a suposta questão fática probatória poderia ser
encartada aqui, tão somente como desdobramento dos princípios violados, ou seja, em
segundo plano” (anexo 60).
Não foram ofertadas contrarrazões (anexo 61).
Pois bem.
O recurso em tela tem previsão no art. 4º, III, da Resolução nº 347/2015 do CJF, a saber:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: [...] III – o
agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
Cumpre observar que 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
jurisprudencial a partir da similitude do acórdão indicado como paradigma.
Ressalto, ainda, que a Súmula 42 da c. TNU dispõe que “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato.”.

Com efeito, da leitura do acórdão recorrido (anexo 35) infere-se que a Turma Recursal
de origem se posicionou pela inexistência de desvio de função no desempenho das
atividades laborativas por entender que o autor (técnico do seguro social) estava
desempenhando suas atividades sob a supervisão de um analista do seguro social. Desta
feita, não obstante as alegações do agravante no sentido de que teria desenvolvido as
atividades de analista de forma autônoma, a apreciação da controvérsia por ele
devolvida em grau recursal reclama necessariamente o revolvimento do conjunto
probatório existente nos autos, não se tratando questão secundária como pretende
fazer crer.
Dessarte, reputo acertado o entendimento da decisão monocrática agravada no sentido
de que não se faz possível a análise do incidente de uniformização regional manejado
diante da vedação verificada na aludida Súmula 42/TNU, porquanto implicaria em
revolvimento de matéria de fato, não sendo demonstrada a necessária divergência
jurisprudencial de direito material na hipótese em deslinde.
À luz dessas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
mantendo a decisão monocrática exarada pela Presidência desta Turma Regional, a qual
negou provimento ao agravo manejado pelo autor para fins de admissão do pedido de
uniformização regional por ele interposto e inadmitido pela Turma Recursal de origem.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. MATÉRIA DE
DIREITO. PREMISSA JURÍDICA ADOTADA PELA TRPB QUE NÃO SE COADUNA
COM A TESE FIXADA PELA TRU. EXISTÊNCIA DE DISSÍDIO. AGRAVO CONHECIDO
E PROVIDO PARA CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E DAR-LHE
PROVIMENTO.
VOTO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência da TRU5, que
negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma
Recursal da Paraíba que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização
Regional.
Em muito apertada síntese, a i. Turma Recursal da Paraíba julgou improcedente o
pedido do ora recorrente, ao argumento de que a existência de Analista do Seguro
Social lotado na unidade desconfiguraria, per si, o desvio de função.
O incidente regional lastreia-se, portanto, na alegação de divergência entre essa
premissa da TRPB e o entendimento adotado em várias outras Turmas Recursais
da 5ª Região, cujos acórdãos paradigmáticos colaciona, bem como o

entendimento sufragado
Uniformização.

precedentemente

desta

Turma

Regional

de

Vencido a eminente relatora original, que votava pelo não provimento do Agravo,
cumpre-me lavrar o acórdão.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Essa TRU assentou em precedente firmado no ano de 2016 a seguinte tese:
"Restando comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social
desenvolve de modo autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei
10.667/2003, restará configurado o desvio de função, fazendo jus o requerente à
percepção de indenização correspondente à diferença de sua remuneração e a do
cargo de Analista, pelo período em que se constatou o desvio" (Processo n.
0502917-16.2013.4.05.8305, rel., Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho,
17ª Sessão, em 15/05/2016).
Essa a exegese da Súmula n. 378 do STJ (Reconhecido o desvio de função, o
servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes). Ou seja, há de se aferir
concretamente se houve ou não o desvio de função, à luz da prova dos autos.
O acórdão recorrido, porém, estabelece uma premissa jurídica e não uma análise
fática, distinta do precedente da TRU:
Esta Turma Recursal entende que não há desvio de função, caso esteja
comprovado que na APS em discussão exista algum Analista do Seguro Social, o
que indica uma situação de supervisão a legitimar o acompanhamento dos
servidores de nível médio por parte daqueles que detêm o cargo de nível superior
ou função de chefia, no desempenho das atribuições levadas a efeito no respectivo
órgão.
Não se trata, assim, de uma conclusão que afasta o desvio de função com base na
análise probatória, mas, sim, de uma tese de julgamento, de presunção juris
tantum: nas APS onde existam algum Analista do Seguro Social nunca haverá
desvio de função. Daí porque entendo inaplicável a Súmula 42 da TNU (Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato).
O precedente da TRU, tanto quanto os demais paradigmas indicados, não
condicionam o desvio de função ao fato de inexistir, na agência, Analista do Seguro
Social. Basta ver que, por exemplo, no caso de férias ou qualquer afastamento do
Analista, deixa de haver a supervisão referida e, portanto, só por isso cai em xeque
a tese, eis que resta potencialmente viável o desvio do Técnico.
Portanto, penso que o agravo merece provimento.

E, ingressando no mérito do Pedido de Uniformização, penso que o incidente
regional merece conhecimento. Isso porque o desvio de função há de ser
analisado à luz das provas analisadas concretamente nos autos, a saber, a
existência de desvio de função, sem condicionamento à inexistência de Analista
na APS.
De fato, a presença do Analista do Seguro Social pode ou não afastar o desvio de
função e quem dirá isso será a prova.
Assim, voto por:
I) DAR PROVIMENTO ao agravo e conhecer o incidente de uniformização, dandolhe também provimento;
II) PROPOR a seguinte tese: “A possibilidade de desvio de função do Técnico do
Seguro Social não resta afastada pela só existência de Analista do Seguro Social na
Agência da Previdência Social, devendo-se apurar concretamente a ocorrência ou
não do desvio à luz da prova dos autos”;
III) DETERMINAR a devolução para que a TRPB para análise da matéria fática, a
partir da premissa ora firmada, nos termos da QO 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).
É o voto.
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 maioria, DAR PROVIMENTO ao Pedido de
Uniformização Regional, nos termos do presente do voto e dos votos orais de seus
demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento.
Recife, 15 de março de 2021.

José Eduardo de Melo Vilar Filho

Juiz Federal
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Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, decidiu, por maioria, conhecer o
incidente e dar provimento ao Agravo Interno determinando a devolução para a
Turma Recursal de origem a fim de que se prossiga o julgamento, nos termos do voto
vencedor de Dr. Eduardo Vilar. Vencidos a Relatora, Dr. Sérgio de Abreu Brito, Dr.
Sérgio Murilo e Dr. Fábio Cordeiro.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

49. 0507451-23.2019.4.05.8101
Recorrente: Francisca Lucia Bezerra Dias
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito

EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O OBJETIVO DE DESTRANCAR
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO INADMITIDO NA ORIGEM. FIXAÇÃO DA

DIB NA DATA DA CITAÇÃO. PEDIDO DE RETROAÇÃO À DER. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 DA TNU.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
VOTO
Cuida-se de Agravo Interno manejado pela autora contra decisão da Presidência desta
Turma Regional de Uniformização que negou provimento a Agravo interposto para fins
de destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, sob o fundamento de
que se trata de recurso que implica no reexame de matéria de fato.
A decisão monocrática agravada assim dispôs (anexo 42):
“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 2ª
TR/CE, sob os fundamentos de que o paradigma não guarda
similitude fática e jurídica com o acórdão recorrido (Questão de
Ordem nº 22, da TNU) e que o recurso implicaria em reexame de
matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
A Turma Recursal manteve sentença que concedeu o benefício de
auxílio-doença, mantendo também a fixação da DIB na data da
citação do INSS, visto que o perito judicial atestou que o início da
incapacidade se deu em data posterior ao requerimento
administrativo, razão pela qual a DIB não poderia ser fixada na
DER.
A parte autora, ora agravante, sustenta que o lapso temporal
entre a data de início da incapacidade fixada pelo perito e a DER é
ínfimo (02 meses), logo, presume-se que na DER (08/06/2016) já
estava incapacitada.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma do TR/PB (050022384.2016.4.05.8203), 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.

Sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional.
Portanto, ele não se destina a reexaminar matéria fáticoprobatória, restando impossibilitada a discussão acerca do
enquadramento de fatos em determinada hipóteses jurídicas.
Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida
quanto o acórdão paradigma tiveram como fundamento as
documentações apresentadas dos autos respectivos. Neste
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 do acervo probatório que
instruiu o processo, e, consequentemente, reclamando a reanálise
de provas, impossibilitando a caracterização do incidente.
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. Dessa forma, deve ser
aplicada 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, nos
termos do art. 14, inciso V, alínea “d”, da RESOLUÇÃO 586/2019 –
CJF, 30/09/2019 (NOVO RITNU).”
A particular agravante sustenta que “a matéria discutida na Uniformização Regional
(anexo nº 34) não é caso de rediscussão fática, mas, o fato de existir requerimento
administrativo, e a DII atestada no laudo pericial ser contemporânea a data do
requerimento administrativo, fazem com que o direito seja reconhecido desde então”.
Segue aduzindo que “o acordão apresentado como paradigma pela parte autora é da
Turma Recursal da Paraíba trata justamente da concessão do benefício de auxílio doença
desde a data do requerimento administrativo quando a data fixada de início da
incapacidade pelo perito tem proximidade com a data do requerimento administrativo
e que o benefício deve ser concedido desde a DER, ou seja, resta clara a similitude fática
e jurídica já que no presente caso a DII fixada pelo perito (08/2016) foi apenas 02 (dois)
meses após a DER (08/06/2016)”. Acrescenta que “passou despercebido por essa Turma
Recursal que a matéria discutida na Uniformização Regional (anexo nº 34) é no sentido
de que quando se tratar da mesma patologia, essa proximidade de datas (entre a DER e
a data fixada pelo perito) indica o início do cenário incapacitante (a sentença concedeu
o benefício) contemporâneo ao requerimento administrativo”. Ao final, prequestiona a
matéria (anexo 43).
Não foram ofertadas contrarrazões pelo INSS (anexo 44).
Pois bem.

O recurso em tela tem previsão no art. 4º, III, da Resolução nº 347/2015 do CJF, a saber:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: [...] III – o
agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
Cumpre observar que 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
jurisprudencial a partir da similitude do acórdão indicado como paradigma.
Ressalto, ainda, que a Súmula 42 da c. TNU dispõe que “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato.”.
Com efeito, observando o acórdão proferido pela Turma Recursal de origem (anexo 31),
objeto do Pedido de Uniformização Regional interposto pela demandante no anexo 34,
constato que a data do início do benefício previdenciário (DIB) restou fixada a partir do
exame do conjunto probatório existente nos autos, sobretudo da data do início da
incapacidade laborativa (DII) atestada no laudo médico pericial judicial. De seu turno,
conforme exposto na decisão monocrática ora agravada, o julgado paradigma de
divergência apontado pela recorrente (exarado pela Turma Recursal da Paraíba no bojo
do processo nº 0500223-84.2016.4.05.8203S) também posicionou-se a partir da análise
do contexto probatório existente naquele feito, realizando a mitigação do laudo
médico pericial judicial no que concerne à DII então fixada pelo expert, de modo a fixar
a DIB desde a data do requerimento administrativo (DER) naquele caso concreto.
Nesse cenário, reputo acertado o entendimento da decisão monocrática agravada no
sentido de que não se faz possível a apreciação do incidente de uniformização regional
manejado diante da vedação verificada na aludida Súmula 42/TNU, porquanto
implicaria em revolvimento de matéria de fato, não sendo demonstrada a necessária
divergência jurisprudencial de direito material na hipótese em deslinde.
À luz dessas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
mantendo a decisão monocrática exarada pela Presidência desta Turma Regional, a qual
negou provimento ao agravo manejado pela autora para fins de admissão do pedido de
uniformização regional por ela interposto e inadmitido pela Turma Recursal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados, decide a Turma Regional de Uniformização da Jurisprudência da 5ª
Região, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
pela autora.
Recife/PE, data do julgamento.
POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

50. 0536585-68.2019.4.05.8013
Recorrente: Antonio De Sousa Vieira
Adv/Proc: Edes Soares de Oliveira Filho (AL010362 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito

EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DE FATO.
DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 42 E 43 DA TNU.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
VOTO
Cuida-se de Agravo Interno manejado pelo autor contra decisão da Presidência desta
Turma Regional de Uniformização que negou provimento a Agravo interposto para fins
de destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência inadmitido pela
Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, sob o fundamento de que
se trata de recurso que implica em análise de questão processual e no reexame de
matéria de fato.

A decisão monocrática agravada assim dispôs (anexo 37):
“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
TR/AL, sob o fundamento de que o recurso versa sobre matéria
processual (Súmula nº 43, da TNU) e implicaria em reexame de
matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
A Turma Recursal manteve sentença de que extinguiu o feito sem
resolução de mérito reconhecendo a incidência da coisa julgada,
pois o processo 0524069-50.2018.4.05.8013 tem as mesmas
partes, causa de pedir e pedido.
A parte autora, ora agravante, sustenta que no presente processo
está presente um documento novo que modifica a causa de pedir,
razão pela qual a coisa julgada não deveria incidir.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma do TR/SE (050260883.2013.4.05.8502), 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.
Observa-se que o fundo de direito do presente incidente é de
natureza eminentemente processual, pois a parte agravante
pugna pela ausência de incidência da coisa julgada, alegando que
o novo documento trazido aos autos modificaria a causa de pedir.
Dessa forma, incide, a Súmula nº 43, da TNU, segundo a qual:
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria
processual”.
Outrossim, tanto a decisão colegiada recorrida quanto o acórdão
paradigma tiveram como fundamento os elementos probatórios
dos autos respectivos. 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.

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. Dessa forma, deve ser
aplicada 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, nos
termos do art. 14, inciso V, alínea “d” e “e”, da RESOLUÇÃO
586/2019 – CJF, 30/09/2019 (NOVO RITNU).”
O particular, nas razões do seu agravo interno, sustenta que “a Turma a quo, ao decidir
afastar o novo documento PPP, pelo fato de entender ter havido coisa julgada com ação
anterior, ainda que parte do período objeto da análise especial seja diverso, ainda que
sem os novos fatos e documentos contidos na presente ação, o fez na contramão das
decisões de Turmas Recursais da 5ª Região, conforme demonstrado no paradigma
supracitado da Turma Recursal de Sergipe”. Segue aduzindo que “o julgado paradigma
demonstra que o “documento novo” que foi corrigido pelo empregador através de
ulterior diligência acerta os ponteiros com a realidade e traz à tona erro material do
primeiro PPP, retratando, por tudo, nova realidade, e, por conseguinte, mexendo,
inevitavelmente, com a causa de pedir. Ou seja, “o documento novo” não viola o
postulado da coisa julgada e afasta a preclusão consumativa, inclusive por tratar-se de
parte de períodos de tempo nunca/jamais apreciado pelo Judiciário, qual seja: o período
posterior a 28/04/1995.” Por fim, assevera que “entende o agravante que tal matéria
seja eminentemente de direito, bem como que os paradigmas apresentados trazem
claramente posicionamento de outras Turmas Recursais” (anexo 38).
Não foram ofertadas contrarrazões pelo INSS (anexo 41).
Pois bem.
O recurso em tela tem previsão no art. 4º, III, da Resolução nº 347/2015 do CJF, a saber:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: [...] III – o
agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
Cumpre observar que 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
jurisprudencial a partir da similitude do acórdão indicado como paradigma.
Ressalto, ainda, que a Súmula 42 e 43 da c. TNU, respectivamente, dispõem que “Não
se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.” e
que “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.”.

Com efeito, observando o acórdão de anexo 27, objeto do Pedido de Uniformização
Regional interposto pelo demandante no anexo 29, constato que a Turma Recursal de
origem entendeu que os períodos laborativas questionados nos autos como de caráter
especial já foram submetidos ao crivo do Poder Judiciário em ação anterior, na qual foi
oportunizada à parte a defesa do seu direito por meio de todas as formas legais, sendo
reconhecida a coisa julgada material.
Nesse cenário, não obstante as alegações do agravante, a apreciação da controvérsia
por ele devolvida em grau recursal implica necessariamente em análise de matéria
processual e em reexame do conjunto probatório existente no feito, porquanto
fundamenta seu recurso na existência de uma nova prova que afastaria a coisa julgada
admitida no acórdão.
Dessarte, reputo acertado o entendimento da decisão monocrática agravada no sentido
de que não se faz possível a análise do incidente de uniformização regional manejado
diante das vedações verificadas nas aludidas Súmulas 42 e 34/TNU, porquanto
implicaria em discussão de matéria processual e em revolvimento de matéria de fato,
não sendo demonstrada a necessária divergência jurisprudencial de direito material na
hipótese em deslinde.
À luz dessas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
mantendo a decisão monocrática exarada pela Presidência desta Turma Regional, a qual
negou provimento ao agravo manejado pelo autor para fins de admissão do pedido de
uniformização regional por ele interposto e inadmitido pela Turma Recursal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados, decide a Turma Regional de Uniformização da Jurisprudência da 5ª
Região, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
pelo autor.
Recife/PE, data do julgamento.
POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz

Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

51. 0503059-79.2020.4.05.8400 (IMPEDIMENTO DE DR. GLAUBER)
Recorrente: Francisco Glauber Pessoa Alves
Adv/Proc: Rubênia de Medeiros Dantas (RN012704 )
Recorrido (a): UNIÃO
Adv/Proc: Advocacia geral da União
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 341/2015-CJF. ART. 12, §§ 4º E 5º.
REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 53 DA LEI
9.784/99 E SÚMULA 473/STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. QUESTÃO DE ORDEM
38/TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL PROVIDO.
VOTO
Cuida-se de Pedido de Uniformização Regional de Jurisprudência interposto pelo
demandante em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte, o qual deu provimento ao recurso inominado também interposto
pela União Federal para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedente
o pedido deduzido na exordial.
Em apertado resumo, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural
condenando o ente federado “a conceder ao autor o direito ao usufruto de 27 (vinte e
sete) folgas decorrentes da conversão prevista nos parágrafos 4.º e 5.º do art. 12 da
Resolução n.º 341/2015-CJF, em respeito ao direito adquirido do autor, consignado no
documento do anexo 9, sendo vedada a conversão das folgas em pecúnia” (anexos 18 e
21). Por sua vez, a Turma Recursal de origem exarou acórdão nos seguintes termos
(anexo 26 – grifos originais):

“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO FEDERAL.
COMPENSAÇÃO POR ABATE-TETO. LOMAN. ROL EXAUSTIVO. NÃO
INCLUSÃO. SENTENÇA REVISTA.
VOTO
Discute-se o direito de Juiz Federal a folgas compensatórias em razão da
não percepção da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição,
prevista na Lei nº 13.093/2015 e na Resolução nº 341/2015-CJF.
[...] MÉRITO
A Lei n.º 13.093/2015 instituiu a Gratificação por Exercício Cumulativo de
Jurisdição, no que ora importa, nos seguintes termos: “Art. 4º O valor da
gratificação corresponderá a 1/3 (um terço) do subsídio do magistrado
designado à substituição para cada 30 (trinta) dias de exercício de
designação cumulativa e será pago pro rata tempore . Parágrafo único. A
gratificação terá natureza remuneratória, não podendo o seu acréscimo
ao subsídio mensal do magistrado implicar valor superior ao subsídio
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (...) “Art. 8º O
Conselho da Justiça Federal fixará em regulamento as diretrizes para o
cumprimento desta Lei no prazo de 30 (trinta) dias após a sua
publicação”.
A regulamentação inicial (Resolução n.º 341/2015-CJF) estabeleceu a
possibilidade de compensação dos dias de acúmulo na hipótese de
ultrapassar a remuneração do beneficiário o teto constitucional, na
proporção de três dias para um, limitada a compensação ao máximo de
15 (quinze) dias por ano: “Art. 12. A gratificação por exercício cumulativo
de jurisdição tem natureza remuneratória e seu valor será somado ao do
subsídio para fins da incidência do teto remuneratório constitucional,
correspondente ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal
Federal. § 1° A gratificação por exercício cumulativo de jurisdição não será
computada para o cálculo da remuneração de férias. § 2° A gratificação
por exercício cumulativo de jurisdição será computada
proporcionalmente para o cálculo da gratificação natalina, considerandose os meses em que percebida por fração igualou superior a 15dias. § 3°
A gratificação por exercício cumulativo de jurisdição integra a base de
cálculo do imposto de renda. § 4º Se o valor mensal da soma do subsídio
com a gratificação exceder o teto constitucional, os dias de acúmulo
correspondentes ao excesso serão convertidos em dias de compensação,
na proporção de três para um, sendo vedada sua retribuição em pecúnia.
§ 5º A compensação de que trata o parágrafo anterior será limitada ao
período máximo anual de 15 dias”.
Contudo, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a enumeração das vantagens pecuniárias devidas aos
magistrados no art. 65 da Lei Complementar no 35/1979 é exaustiva.
Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. COMPENSAÇÃO POR DIAS
TRABALHADOS OU SENTENÇAS PROFERIDAS EM JUIZADO ESPECIAL OU

TURMA RECURSAL. LOMAN. ROL EXAUSTIVO. NÃO INCLUSÃO. 1. É
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a enumeração das vantagens
pecuniárias devidas aos magistrados no art. 65 da Lei Complementar nº
35/1979 é exaustiva, ou seja, não é possível o pagamento de nenhuma
rubrica diversa daquelas previstas no referido dispositivo da Lei Orgânica
da Magistratura Nacional - LOMAN. 2. Os magistrados não têm direito à
compensação pelos dias trabalhados ou por sentenças proferidas em
Juizado Especial Cível ou Turma Recursal, por não estar prevista a referida
vantagem no art. 65 da LOMAN. 3. O preceito da legalidade não se choca,
no caso, com o princípio da moralidade (art. 37 da CF), porquanto o STF,
no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 3.026, reconheceu
a existência de uma relação de "confinamento do princípio da moralidade
ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob
pena de dissolução do próprio sistema" (ADI 3026, Rel. Ministro Eros
Grau, Tribunal Pleno, j. 8/6/2006, DJ 29/9/2006). 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no RMS 17.151/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013).
Consoante referido na decisão, é a mesma a posição do Supremo Tribunal
Federal nas ocasiões em que apreciou a matéria: “LEGITIMAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA. Define-a a autoria do ato atacado. Sendo
cogente, considerado o Tribunal de Contas da União e o órgão da
administração pública, é legitimado para figurar como órgão impetrado
o primeiro. DEVIDO PROCESSO LEGAL – ATO ADMINISTRATIVO –
INEXISTÊNCIA. Uma vez inexistente ato administrativo gerador de
situação constituída, descabe cogitar do contraditório, isso em razão da
ausência de acusado ou de litigante. LIMINAR – EFICÁCIA. A liminar é de
natureza precária e efêmera. Surte efeitos apenas enquanto está em
vigor. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VALORES – RECEBIMENTO – BOA-FÉ.
Ante o princípio da legalidade estrita, não se pode dizer de boa-fé no que
percebidas, em virtude da eficácia de medida acauteladora, prestações
sucessivas. MAGISTRATURA – BENEFÍCIOS. Os benefícios da magistratura
estão previstos de forma exaustiva na Lei Orgânica regedora. Precedente:
Mandado de Segurança nº 24.353, relatora ministra Ellen Gracie”. (MS
29247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC
25-02-2013)
Verifica-se, portanto, que o reconhecimento do direito encontra óbice no
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não admite concessão
de vantagem pecuniária inexistente na Loman, o que, com mais razão,
não poderia ser feito por ato infralegal.
Destaca-se, ainda, que a questão não tem jaez constitucional, na medida
em que não se discute eventual existência de simetria com carreira
ministerial, de maneira que aplicam-se, de fato, os termos exaustivos da
Lei Orgânica da Magistratura.

Redobrada, portanto, a impossibilidade de exorbitar do diploma
normativo quando sequer há lei em sentido estrito que ampare o
procedimento.
Diante de tal contexto, dou provimento ao recurso para declarar
improcedente o pedido.”
Em suas razões (anexo 40), o autor argumenta que o acórdão recorrido “não enfrentou
as teses autorais: a) houve revogação (e não anulação), de forma que o direito adquirido
deve ser respeitados; b) ofensa ao direito adquirido, cláusula encartada no art. 5º, XXXVI,
da Constituição Federal; c) ofensa ao art. 53 da Lei n. 9.784/99; c) ofensa à Súmula 473
do STF. Repita-se: isso porque a revogação (o CJF não anulou os §§ 4º e 5º do art. 12 da
Resolução CJF nº 341/15, simplesmente revogou-os) não respeitou o direito adquirido,
isto é, o saldo de dias compensáveis, assegurados pelos §§ 4º e 5º do art. 12 da
Resolução CJF nº 341/15 anteriormente à sua revogação pela Resolução CJF 390/2016”,
havendo o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração.
Aponta, como paradigmas divergentes, acórdãos das 3ª Turma Recursal da SJCE
proferidos nos processos nºs 0518367-22.2019.4.05.8100 e 050077360.2017.4.05.8101 (anexos 38 e 39), alegando que ambos “d3isseram, em tez solar, que
houve revogação (o CJF não anulou os §§ 4º e 5º do art. 12 da Resolução CJF nº 341/15,
simplesmente revogou-os) do ato regulamentar que assegurava o direito aos dias de
compensação, de forma que o direito adquirido deve ser respeitado; b) a revogação
ofendeu ao direito adquirido, cláusula encartada no art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal; c) a revogação ofendeu o art. 53 da Lei n. 9.784/99; c) a revogação ofendeu a
Súmula 473 do STF”.
Foram ofertadas contrarrazões pela União Federal, com preliminares de que o recurso
implicaria em reexame de fatos e provas, incidindo-se a vedação da Súmula 42 da c.
TNU; inexiste similitude fática e jurídica entre a decisão recorrida e os acórdãos
paradigmas; e não há demonstração quanto à divergência de interpretação de lei federal
em questões de direito material (anexo 43).
Admitido o incidente regional de uniformização na origem (anexo 44) e verificada a
existência de decisões conflitantes em casos com similitude fática e jurídica pela
Presidência desta TRU da 5ª Região (anexo 48), vieram-me os autos distribuídos.
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, afasto a necessidade de revolvimento fático da matéria veiculada no
recurso sub examine, porquanto se pretende analisar tão-somente a questão de direito
material, qual seja, a possibilidade de usufruto do saldo de folgas (ou a sua conversão
em pecúnia) relativas aos dias não computados para o pagamento da Gratificação por
Exercício Cumulativo de Jurisdição previsto na Lei nº 13.093/2015 e na Resolução nº
341/2015-CJF à luz do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CR/88), art. 53 da Lei nº
9.784/99 e da Súmula 473 do eg. STF, considerando que teria ocorrido a revogação dos
§§ 4º e 5º do art. 12 da referida Resolução nº 341/2015-CJF, e não a sua anulação.

Outrossim, consoante decisão monocrática de anexo 48, restou verificada existência de
decisões conflitantes em casos com similitude fática e jurídica e, por conseguinte, à
divergência de interpretação de lei federal em questões de direito material.
A propósito, ressalto que, embora o acórdão recorrido não tenha feito menção expressa
a todos os argumentos suscitados pelo autor, houve nos autos o enfrentamento da
questão central, qual seja: decidir sobre a legalidade das disposições (revogadas) da
Resolução 341/2015-CJF que autorizavam a compensação de dias que excediam o
abate-teto e a exigibilidade dos dias compensáveis após a revogação dos dispositivos.
Inclusive, há no aresto recorrido menção a precedentes do eg. STF e do eg. STJ que
fundamentam, na linha de raciocínio empregada, o indeferimento do pedido. Desta
feita, a meu ver, encontra-se devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial.
Pois bem.
Do exame da Resolução nº 341/2015-CJF, observo que o ato de revogação dos
dispositivos legais discutido nestes autos não foi fundado em ilegalidade ou
inconstitucionalidade das normas, o que autoriza presumir que tal situação decorreu
de motivos de conveniência e oportunidade da Administração Pública, na forma da
parte final do art. 53 da Lei nº 9.784/99 e da Súmula 473 do STF. Em princípio, pois, a
conclusão que se impõe é que o ato administrativo válido deve produzir efeitos durante
o seu período de vigência, salvo manifesta ilegalidade.
Além disso, não nos parece que tal interpretação seria contrária aos dispositivos da
LOMAN, mesmo porque é fato notório que o mesmo Conselho da Justiça Federal tem
regulamentação referente ao usufruto de dias trabalhados em plantão, no que é seguido
pela quase totalidade dos Tribunais pátrios, sem que se discuta a legalidade da
regulamentação quanto a este direito. A compensação pelos dias de acumulação de
acervo que superam o abate-teto não se cuida de uma vantagem sui generis, tendo
nítico caráter compensatório de um direito a que o magistrado faz jus.
Nesse contexto, concluo que, durante o período em que vigoraram as disposições dos
§§ 4º e 5º do art. 12, faz-se possível compensar os dias excedentes à razão de 3 para
1, em respeito ao direito adquirido, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI,
da CR/88, bem como observada na parte final dos citados art. 54 da Lei nº 9.784/99 e
Súmula 473 do STF.
À luz dessas considerações, voto por DAR PROVIMENTO ao Incidente Regional de
Uniformização interposto pelo autor para, aplicando a Questão de Ordem nº 38 da
TNU, DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados, decide a Turma Regional de Uniformização da Jurisprudência da 5ª
Região, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao incidente regional de uniformização do
autor, nos termos do voto-ementa supra.
Recife/PE, data do julgamento.

POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora, fixando a tese
no sentido de que “durante o período em que vigoraram as disposições dos §§ 4º e 5º
do art. 12, faz-se possível compensar os dias excedentes à razão de 3 para 1, em respeito
ao direito adquirido. Suspeição de Dr. Sérgio de Abreu Brito e Impedimento de Dr.
Francisco Glauber Pessoa Alves, que não participaram.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juíza
Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em
substituição ao titular), Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juíza
Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal
Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito–
Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da
1ª TR/CE. Impedido o Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN
e se declarou suspeito o Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL(em
substituição ao titular). Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

52. 0504259-19.2018.4.05.8101
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Francisco das Chagas Pereira
Adv/Proc: Carlos Eduardo Celedônio (CE018628 )
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito

EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO
EMITIDA POR MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E
LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA MATERIAL VÁLIDA,

AINDA QUE EXTEMPORÂNEA, QUANDO NÃO DEMONSTRADOS VÍCIOS ESPECÍFICOS.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DESPROVIDO.
VOTO
Cuida-se de Pedido Regional de Uniformização interposto pelo INSS em face de acórdão
proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, o qual negou provimento
ao recurso inominado também interposto pela autarquia federal, mantendo a sentença
de procedência do pedido deduzido na exordial, com a sua condenação à concessão de
aposentadoria por idade urbana em favor do autor, com DIB em 24/03/2015 (DER) e DIP
em 01/03/2020, e ao pagamento das prestações vencidas, com correção monetária pelo
INPC e juros de mora no termos da Lei nº 11.960/09.
Em apertado resumo, a sentença deferiu a pretensão inaugural ao fundamento de que
“Todos os vínculos constam do CNIS, com exceção de parte do período laborado pelo
Autor no Município de Limoeiro do Norte, entre os anos de 1991 e 1993. Destaque-se
que a Declaração firmada pelo citado Município (anexos 6/7), no sentido de que o Autor
trabalhou para aquela municipalidade, goza de presunção juris tantum de veracidade.
Assim, não tendo a Autarquia logrado desconstituir essa presunção, é de se ter como
comprovado o tempo de serviço do Requerente naquele período.” (anexo
31), entendimento que foi mantido pela Turma Recursal, após interposição de recurso
inominado e de embargos de declaração, em acórdãos proferidos nos seguintes termos
(anexos 38 e 42):
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA DEMONSTRADA.
DECLARAÇÕES DE TRABALHO EMITIDA PELA PREFEITURA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANTÉM A SENTENÇA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO
[...] Em seu recurso, o INSS se limitou a alegar que “diante da falta de documentação
hábil, o período de 01.01.1992 a 30.11.1993 não pode ser contabilizado, não perfazendo
o autor, assim, a carência necessária para a concessão do benefício”.
No que tange à validade da declaração emitida pelo Município de Limoeiro do Norte/CE,
em relação aos períodos de 1º/1/1992 a 31/1/1993, 1º/6/1993 a 31/7/1993 e de
1º/9/1993 a 30/11/1993 (anexo 6, fl. 3/4 e anexo 7, fl. 1), entendo que a fé pública de
que são dotados os documentos emitidos pelos entes estatais permitem a adoção da
presunção de veracidade e autenticidade do tempo indicado no referido documento,
conforme acentua a jurisprudência pátria:
“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXPEDIDA
POR ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. ART. 364 DO CPC. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO.

1. Certidão comprobatória de tempo de serviço emitida por Prefeitura Municipal goza de
presunção de autenticidade entre as partes e perante terceiros, decorrente da fé pública
que lhe é atribuída (art. 364, CPC), combinado com o art. 19, II, da CF.
2. Corroborada a veracidade dos fatos alegados na certidão em comento por
constatação de funcionário da autarquia previdenciária, em pesquisa realizada, à época.
3. Havendo prova pré-constituída a amparar a pretensão do Impetrante, há de ser
acolhido o pedido formulado.
4. Apelação provida.” (TRF-5 - AMS: 91309 CE 0008245-66.2003.4.05.8100, Relator:
Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior (Substituto), Data de Julgamento:
20/09/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data:
10/10/2005 - Página: 565 - Nº: 195 - Ano: 2005)
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS. ANOTAÇÃO NA CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMPO DE SERVIÇO.
CERTIDÃO EXPEDIDA POR ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. CUSTAS.
ISENÇÃO.
1. Para a concessão de aposentadoria por idade urbana devem ser preenchidos dois
requisitos: a) idade mínima (65 anos para o homem e 60 anos para a mulher); b) carência
- recolhimento mínimo de contribuições (sessenta na vigência da CLPS/84 ou, no regime
da LBPS, de acordo com a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91).
2. No caso, quanto ao requisito etário, ao tempo do requerimento administrativo
(17.03.2005), o apelado já tinha mais de 66 (sessenta e seis) anos de idade, pois nascera
em 31.06.38, sendo certo que completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade em
31.06.2003.
3. Comprovação do cumprimento do prazo de carência de 132 (cento e trinta e dois)
meses que se fez através documentos, tais como o tempo contribuído constante do
Cadastro Nacional de Informações Sociais, das Certidões de Tempo de Serviço (fls. 14/15
e 18), ato de nomeação, relação de salários de contribuição e recibos de pagamento (fls.
19/24), bem como da CTPS (fls. 51/53) totalizando mais de 15 (quinze) anos, tempo
superior ao exigido pela legislação previdenciária.
4. As anotações de tempo de serviço constantes da CTPS gozam de presunção juris
tantum, sendo certo que tal presunção somente pode ser desconstituída se produzidas
provas robustas que as contradigam, o que parece não ter ocorrido nos autos. Sendo
assim, o fato de as contribuições não estarem registradas no CNIS não é suficiente para
desconstituir os registros da CTPS, não podendo ser afastada a contagem do período.
5. A certidão de tempo de serviço, expedida por órgão público, é dotada de presunção
de veracidade só ilidível mediante prova em contrário.
6. De acordo com o disposto no art. 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 e da Lei nº
9.289/96, o INSS, como autarquia federal, goza do privilégio da isenção do pagamento

de custas nos feitos em que atue como autor, réu, assistente ou opoente. Remessa oficial
provida neste ponto.
7. Precedentes desta egrégia Corte e do colendo STJ.
8. Apelação do INSS improvida e remessa oficial provida em parte.” (TRF-5 - AC: 455014
AL 0006344-33.2007.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, Data
de Julgamento: 13/10/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da
Justiça Eletrônico - Data: 22/10/2009 - Página: 357 - Ano: 2009)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
***
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. RECURSO
IMPROVIDO.
VOTO
[...] Na situação, observo que não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no
julgado.
Com efeito, o INSS alega que a declaração extemporânea de ex-empregador, não
constituiu documento hábil à formação do início de prova material.
É certo que a TNU, no tema 199, fixou a tese segunda a qual “A declaração
extemporânea de ex-empregador não é documento hábil à formação do início de prova
material necessário à comprovação de atividade laboral em determinado período”.
Não obstante, além de tal matéria não ter sido alegada no recurso inominado, deve-se
fazer, no caso, a devida distinção, porquanto, conforme restou fundamentado pelo
acórdão embargado, a declaração que serviu de base para o reconhecimento dos
períodos de 1º/1/1992 a 31/1/1993, 1º/6/1993 a 31/7/1993 e de 1º/9/1993 a
30/11/1993 foi emitida pelo Município de Limoeiro do Norte/CE, tratando-se, por isso,
de documento dotado de fé pública, em favor do qual milita presunção de veracidade e
autenticidade, não se tratando, pois, de mero início de prova material, mas, sim, de
prova propriamente dita. Em reforço às informações contidas no documento, foi juntada
tabela discriminando os salários da parte autora, mês a mês, em relação aos períodos
ali contidos (anexo 6, fls. 3/4).
Assim, entendo que os aclaratórios ora opostos buscam essencialmente a reforma do
julgado, mediante a reanálise meritória, o que não é possível nessa esfera recursal.
Ante o exposto, conheço os presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES
PROVIMENTO.”

Em suas razões (anexo 43), o INSS argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido
“violou, flagrantemente, a jurisprudência dominante acerca do assunto em questão,
sobretudo oriunda da Turma Recursal de Sergipe segundo a qual, a declaração
extemporânea de tempo de contribuição emitida por Município equivale à prova
testemunhal, com o agravante de não ter passado pelo crivo do contraditório, não
podendo ser considerada prova material do labor alegado”. Aponta, como paradigma
divergente, acórdão da TR/SE exarado no processo nº 0501731-15.2014.4.05.8501
(anexo 44), que assim dispõe:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO
URBANO. INDEFERIDO. DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA EMITADA PELO EMPREGADOR.
INTERSTÍCIO NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. QUESTÕES
DECIDIDAS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. C/C O ART. 1º DA LEI Nº 10.259/2001.
NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS, ORA DECLINADOS, NESTE
VOTO. RECURSO DESPROVIDO.
[....] 3. Na hipótese, o único documento apresentado pelo recorrente como início de
prova material foi uma declaração extemporânea de tempo de contribuição, emitida
pelo Município de Itabaiana em 19.03.2013, o que equivale à prova testemunhal, com o
agravante de não ter passado pelo crivo do contraditório, não podendo ser considerada
prova material do labor alegado. [...]”
Não foram ofertadas contrarrazões (anexo 45).
Admitido o incidente regional de uniformização na origem (anexo 46) e verificada a
existência de decisões conflitantes em casos com similitude fática e jurídica pela
Presidência desta TRU da 5ª Região (anexo 49), vieram-me os autos distribuídos.
É o relatório. Passo a decidir.
Em que pese o esforço argumentativo despedido pelo INSS, entendo que deve
prevalecer o posicionamento adotado no acórdão recorrido em detrimento daquele
lançado no julgado paradigma.
Inicialmente, consoante bem observado pela Turma Recursal de origem, observo
que não se aplica à presente hipótese a tese firmada no Tema 199 da c. TNU,
porquanto a declaração em questão foi emitida por uma edilidade e goza de fé
pública, distinguindo-se de uma declaração prestada por um empregador pessoa física
ou jurídica particular.
Outrossim, apenas a extemporaneidade do documento exarado pelo Município não é
capaz de infirmar a sua regularidade, sendo esta a única alegação apresentada pela
autarquia previdenciária para fins de impugnar a sua idoneidade. Isto porque eventual
declaração prestada por ente municipal possui presunção juris tantum de legitimidade
e veracidade, por se tratar de fruto de um ato administrativo, não havendo o INSS
apresentado qualquer defeito documental no caso concreto.

Releva notar que se depreende que uma declaração de tempo de serviço/contribuição
conferida por uma edilidade deve se respaldar em documentos arquivadas e
consultadas no Município, não se confundindo com uma prova meramente
testemunhal, como pretende fazer crer a autarquia recorrente.
Com feito, sem adentrar na reanálise da prova (vedada pela Súmula 42/TNU), entendo
que é possível ratificar a validade de declaração de tempo de contribuição emitida por
órgão público para fins de aproveitamento do período de carência para concessão de
aposentadoria por idade, ainda que extemporânea, quando não houver impugnação
específica do documento, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos em
geral.
À luz dessas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Incidente Regional de
Uniformização, fixando a tese de que: “é possível ratificar a validade de declaração de
tempo de serviço/contribuição emitida por ente municipal para fins de
contabilização de período de carência para concessão de aposentadoria por idade,
ainda que extemporânea, quando não demonstrados vícios específicos pelo INSS,
ante a presunção juris tantum de legitimidade e veracidade do documento”.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados, decide a Turma Regional de Uniformização da Jurisprudência da 5ª
Região, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao incidente regional de
uniformização do INSS, nos termos do voto-ementa supra.
Recife/PE, data do julgamento.
POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora
Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e negar
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto da Relatora.
Ficou vencido Dr. Flávio Lima que, preliminarmente, não conhecia o Incidente e Dr.
Fábio Cordeiro que, no mérito, dava provimento ao Incidente.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto

– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. 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

53. 0502127-11.2017.4.05.8202
Recorrente: Cleudo Ramos De Figueiredo
Adv/Proc: Maria Claudino (PB005775 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA 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 TR/PB que inadmitiu o Pedido de
Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado.
O Presidente da TR/PB entendeu aplicável ao caso a Súmula 42 da TNU, bem como a
Questão de Ordem 18.
A decisão do Presidente da TRU, por sua vez, aplicou ao caso as QO n. 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”),
24 (“Não se conhece de incidente de uniformização interposto contra acórdão que se
encontra no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça, externada em
sede de incidente de uniformização ou de recursos repetitivos, representativos de
controvérsia”) e 13 (“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”) da TNU.
Em suas razões recursais, a parte agravante basicamente repete o conteúdo do Pedido
de Uniformização, sustentado que há provas da incapacidade em momento anterior
aquele estabelecido pela TR como Data de Início do Benefício.
Não há como dar provimento ao agravo interno.

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.
De início, observa-se que a parte recorrente não cuidou de realizar o devido cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigma, limitando-se
a transcrever os acórdãos paradigmas, sem apontar analiticamente as similitudes fáticas
e divergências jurídicas entre eles.
Efetivamente, o cotejo analítico se dá 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.
Conforme já disse a TNU, a mera transcrição dos acórdãos, entre os quais existe o
suposto dissídio, não configura realização de cotejo analítico (Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei (Presidência) 0004748-11.2013.4.03.6108, MINISTRO RAUL
ARAÚJO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO).
Ademais, o acórdão recorrido estabeleceu que:
3. Realizada a perícia médica, atestou-se que o autor, com 53
anos, nunca trabalhou, é portador de esquizofrenia paranoide,
havendo incapacidade total e permanente. A incapacidade teve
início em 26 de setembro de 2018, segundo anamnese, história
da patologia e atestado médico apresentado.
Rever tal conclusão somente seria possível mediante o reexame da matéria de fato, o
que é impossível na via excepcional do pedido de uniformização.
O conhecimento do Pedido de Uniformização manejado pela parte autora encontra
óbice, assim, no art. 14, V, “c” e “d” do RITNU.
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, 15 de março de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

54. 0500068-21.2020.4.05.8307
Recorrente: Edison Luiz Bispo
Adv/Proc: Givaldo Cândido Dos Santos (PE009831D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª 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. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA 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 3ª TR/PE que inadmitiu o Pedido
de Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado.
A decisão do Presidente da TRU entendeu que a análise do Pedido de Uniformização
demandaria reexame da matéria de fato, o que é vedado nesta instância recursal.
Em suas razões recursais, a parte agravante defende que análise probatória é
prescindível, bastando que se examine, nesta instância, a possibilidade ou não o
reconhecimento da especialidade por meio da função de servente em indústria têxtil.

Não há como dar provimento ao agravo interno.
De início, observo que não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Enquanto o acórdão paradigma reconheceu a exposição do autor meus elementos
nocivos a que exposto o tecelão, em virtude do específico local de trabalho do segurado,
o acórdão recorrido entendeu que não havia prova nos autos sobre a presença
permanente do autor no setor insalubre da indústria têxtil.
No ponto, disse o acórdão recorrido:
Registro que, para haver tal correlação, não basta que o autor
trabalhe em indústria têxtil, mas que desenvolva ocupação que
pressuponha a constante exposição ao ruído proveniente das
máquinas industriais.
Para isso, a apresentação simplória da CTPS contendo anotação
de ocupação que não se realiza junto à máquina de tecelagem
não é suficiente ao enquadramento pretendido, fazendo-se
necessária a juntada de outros documentos que venham a
demonstrar a realidade de trabalho do segurado, ônus do qual
não se desincumbiu a parte embargante.
Nesse toar, embora não exigíveis documentos técnicos
demonstrando a efetiva exposição do autor aos agentes nocivos
causadores de insalubridade no período de vigência da
presunção legal, a anotação da função de servente na CTPS à
míngua de qualquer descrição das atribuições desenvolvidas,
inviabiliza a conclusão de presença permanente no setor
insalubre da indústria, desautorizando a automática subsunção
à lista legal de atividades especiais.
Desse modo, embora fosse possível, em tese, admitir o enquadramento por analogia da
profissão do autor (servente) em face do tecelão, em virtude do local de trabalho
(indústria têxtil), o acórdão recorrido entendeu que não restou demonstrado ter o autor
desempenhado suas funções “no setor insalubre da indústria”.
Note-se que a situação é diferente daquela do profissional têxtil, ainda que não tecelão,
que trabalha necessariamente junto ao maquinário da empresa têxtil, como operador
têxtil, alimentador batedor, alimentador batedor de resíduo e operador de cardas
(PEDILEF 05318883120104058300, JUIZ FEDERAL JOÃO BATISTA LAZZARI, DOU
20/03/2015 PÁGINAS 106/170). O servente, diferentemente desse rol de empregados,
pode trabalhar em vários setores da empresa têxtil, inclusive junto aos setores
burocráticos.
Tenho, assim, que rever a conclusão do acórdão recorrido somente seria possível
mediante o reexame da matéria de fato, o que é impossível na via excepcional do pedido
de uniformização.
O conhecimento do Pedido de Uniformização manejado pela parte autora encontra
óbice, assim, no art. 14, V, “c” e “d” do RITNU.
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, 15 de março de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

55. 0500393-52.2018.4.05.8311
Recorrente: Karla Fabyolla Salgueiro Silva
Adv/Proc: Rodrigo Salman Asfora (PE023698 )
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal - CEF e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

VOTO-EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS IMPROVIDOS.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta TRU que negou
provimento ao agravo interno, confirmado a decisão negativa de seguimento ao Pedido
de Uniformização.
6. Efetivamente esta Turma Regional de Uniformização já
firmou,
no
processo
0503213-14.2017.4.05.8300,
o
entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do
Banco Central (SCR) diferencia-se dos cadastros restritivos de
crédito, tendo ainda sido estabelecido que, ainda que seja
possível a ocorrência de dano moral decorrente de registro de
informação indevida naquele sistema, este deve ser
devidamente demonstrado pelo interessado, não havendo aqui
o que se costuma denominar de dano moral in re ipsa.
7. Partindo-se dessa premissa, é possível perceber que o acórdão
de origem está em estrita consonância com o entendimento
deste Colegiado ao dizer que:
“(...) No caso, a pretensão parte da genérica premissa de que a
inscrição no SCR é fato lesivo, só por si, em função do caráter
supostamente indevido da dívida que lhe deu origem. Nada
indica, porém, que o autor tenha sido vítima de negativa ao
crédito ou que eventual negativa tenha ocorrido por conta desse
apontamento, o que revela a deficiência da prova do fato
constitutivo do direito (art. 373, I, CPC) (...) Na espécie, a
recorrente não demonstrarou (SIC) o efetivo prejuízo a que foi
submetido em razão de seus nomes constarem no banco de
dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
(SCR), que não possui a mesma natureza dos cadastros de
restrição ao crédito (SPC, SERASA etc). Por outro lado, “Outro
aspecto importante que diferencia o SCR dos cadastros
restritivos é que, diferentemente do que ocorre naqueles
cadastros, existe no SCR uma exigência para que as instituições
financeiras tenham autorização específica de seu cliente para a
realização de consulta de seus dados no SCR”.
8. Assim, correta a decisão recorrida ao aplicar ao presente caso
a QO 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. (A Turma Nacional de Uniformização, na
Sétima Sessão Ordinária de Julgamento, de 18 de setembro de

2019, deliberou, à unanimidade, pela alteração da Questão de
Ordem n. 13).
2 - A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, em não abordar a
natureza dúplice do SCR/SISBACEN.
3 – Não há omissão na decisão recorrida. Conforme o entendimento firmado por esta
TRU no PU 0503213-14.2017.4.05.8300, o SCR não se assemelha a um cadastro
negativo, mesmo quando possui informações negativas do consumidor, aproximando,
na verdade, ao sistema de “credit scoring”.
4 – Esse, inclusive, foi o entendimento adotado pelo STJ em regime de recurso
repetitivo, conforme se vê do acórdão citado na decisão embargada:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA"CREDIT
SCORING". COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO.
LIMITES. DANO MORAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA N° 1.419.697/RS. 1. A 2ª Seção do STJ, no
julgamento do Resp 1.419.697/RS, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, decidiu que: "1) O sistema "credit scoring" é
um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão
de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando
diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao
consumidor avaliado (nota do risco de crédito); 2) Essa prática
comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art.
7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo); 3) Na
avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites
estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no
sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas
relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n.
12.414/2011; 4) Apesar de desnecessário o consentimento do
consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos
esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados
considerados (histórico de crédito), bem como as informações
pessoais valoradas; 5) O desrespeito aos limites legais na
utilização do sistema "credit scoring", configurando abuso no
exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a
responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço,
do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente
(art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais
nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou
sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como
nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de
dados incorretos ou desatualizados; 5) Não reconhecimento
pelas instâncias ordinárias da comprovação de recusa efetiva do
crédito ao consumidor recorrido, não sendo possível afirmar a

ocorrência de dano moral na espécie. ". 2. Na hipótese, mereceu
acolhida a alegação de inocorrência de dano "in re ipsa" já que
não houve comprovação de uma efetiva recusa de crédito ao
consumidor com base em uma nota baixa fundada em dados
incorretos ou desatualizados, conforme assentado nas razões do
recurso repetitivo supra, no sentido de que "o desrespeito aos
limites legais na utilização do sistema "credit scoring",
configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC),
.... pode ensejar a ocorrência de danos morais nas hipóteses de
utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I
e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de recusa
indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou
desatualizados." 3. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental a que se nega provimento.” (SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EDRESP nº 1419691 - REL. MINISTRO
LUIS FELIPE SALOMÃO - DJE DATA:03/02/2015)
5 - Não há omissão 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.
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 voto do relator.
Recife, 15 de março de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

56. 0506679-09.2019.4.05.8312
Recorrente: Amaro Francisco Da Silva Filho
Adv/Proc: Bruno de Albuquerque Baptista (PE019805 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª 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 3ª 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:
" Vistos, etc.
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 3ª
TR/PE, sob o fundamento de que o recurso implicaria em
reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
A Turma Recursal reformou sentença de procedência do pedido,
para deixar de reconhecer a especialidade do período de
01/11/2001 a 01/11/2005, por verificar, que o PPP não indicava

a natureza do labor, mas da análise das funções exercidas
reputou que a atividade exercida pelo trabalhador era de
natureza leve e que a exposição a calor de 29,5ºC (IBUTG) e
27,7ºC (IBUTG) não tinha o condão de transformar atividade em
especial.
A parte autora, ora agravante, sustenta que, em que pese não
haver menção expressa no PPP quanto ao trabalho ser de
natureza leve, moderada ou pesada, tal circunstância, por si, não
tem o condão de prejudicar o segurado, máxime porque ele não
tem nenhuma ingerência sobre a elaboração do formulário, cuja
obrigação é do empregador. Desse modo, é possível o
reconhecimento da especialidade de período laborado sob o
agente nocivo calor em temperatura superior a 26,7 Cº.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/SE (050190521.2014.4.05.8502), alegando atender aos requisitos do artigo
14, da Lei n.º 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.
Tanto a decisão colegiada recorrida quanto o acórdão
paradigma tiveram como fundamento os elementos probatórios
dos autos respectivos. 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.
Outrossim, 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.
Dessa forma, deve ser aplicada 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"
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 analisando o PPP, reconheceu que o trabalho
desenvolvido pelo autor era de natureza leve, o acórdão paradigma, examinando o PPP
daquele processo, entendeu que a atividade era moderada.
Eis, no ponto, o acórdão recorrido:
A seu turno, conquanto o PPP não descreva o grau de
exaustividade do labor, reputo possível, através de análise das
atribuições do segurado, enquadrar a atividade como leve,
moderada ou pesada.
Consta do Perfil Profissiográfico (anexo 10) que a parte autora
era analista de laboratório no setor de qualidade alimentar,
realizando atividades tais como:
“... Realizar análises físico-química, dimensional e sensorial em
produtos acabados (...) aferir e operar equipamentos
laboratoriais (...) padronizar soluções e reagentes,coletar
materiais para análises, preencher relatórios específicos,
interpretar instruções de trabalho, realizar limpeza dos
equipamentos de trabalho, descartar resíduos (...) manter
documentação de trabalho atualizada e organizada”, dentre
outros.
Diferentemente do juízo sentenciante, considero tais atividades
como sendo trabalho leve, haja vista que realizados de pé, em
máquina ou bancada, principalmente com os braços, com
dispêndio de 150 Kcal/h, nos moldes do Quadro 3 da NR-15,
anexo 03.
O acórdão paradigma, por sua vez, estabeleceu:
“Em que pese não haver menção expressa no Perfil
Profissiográfico quanto ao trabalho ser de natureza leve,
moderada ou pesada, tal circunstância, por si, não tem o condão
de prejudicar o segurado, máxime porque ele não tem nenhuma
ingerência sobre a elaboração do formulário, cuja obrigação é do
empregador. Pelo mesmo fundamento, o fato de não ter sido
descrita a forma de exposição ao agente poeira, também não
deve impor interpretação prejudicial ao autor.
Por outro lado, pela descrição de atividades contida no PPP é
perfeitamente possível entender que a natureza da atividade do
autor era de trabalho moderado, em movimento de levantar e
empurrar, senão vejamos: “colocar rolo de tecido nas máquinas,

transportar internamente em carrinho apropriado rolos de
tecidos, embalar os rolos de tecidos vistoriados, arrumar os rolos
estocados para embarque (...)”

Assim, não restando comprovada a similitude fático-jurídica entre o acórdão proferido
pela 3ª 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 para aferir se a atividade desenvolvida pela
parte autora seria leve ou moderada.
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, 15 de março de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 34ª 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 34ª Sessão da
TRU, realizada, em 15 de março de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz

Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

57. 0513240-40.2018.4.05.8100
Recorrente: Maria Auxiliadora Braga Castelo Branco
Adv/Proc: Mateus De Medeiros Dantas (DF058437 )
Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: Advocacia geral da União
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho
VOTO – EMETA
DIREITOS ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ADVOGADO
PÚBLICO EM INATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA
DE DESEMPENHO. PAGAMENTO POR PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO. VERBA DE DESEMPENHO. APLICAÇÃO DAS PREMISSAS
FIXADAS PELO STF NA ADI 6053/DF. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1 - Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, afetado como representativo
de controvérsia pelo Presidente da TRU 5ª Região, com o seguinte tema:
“Saber se a verba honorária de que trata a Lei 13.327/2016, devida aos membros
da
advocacia
pública
federal,
tem
natureza
de
caráter
geral
para
fins
de
paridade
de
remuneração
e
vantagens
(quaisquer)
de
que
trata
o
artigo
189,
caput
e
parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e artigo 7º, da Emenda Constitucional nº
41/2003”.
2 – O acórdão recorrido, da 1ª TR/CE, entendeu que o cálculo diferenciado estabelecido
no art. 31 da Lei 13.327/2016 não ofende a isonomia, uma vez que a gradação
contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para os aposentados. Declarou
que a remuneração decorrente de honorários de sucumbência é verba de desempenho,
“atrelada à atuação”. Considerou, também, que a sucumbência não se constitui de verba
pública do ente a que se vincula o advogado, não representando salário e nem havendo
incidência de contribuição previdenciária.
3 – O acórdão paradigma, da TR/RN, por sua vez, entendeu pela generalidade da
vantagem
remuneratória,
uma
vez
a
verba
honorária
é
paga sem qualquer vinculação com o desempenho pessoal e com o efetivo exercício

da advocacia pública, ressaltando que não haveria qualquer sistema de avaliação ou
pagamento por atuação concreta em processos identificados. Concluiu assim, que os
honorários de sucumbência não têm caráter “pro labore faciendo”, de modo que se
deve observar a regra da paridade remuneratória em sua distribuição entre ativos e
inativos.
4 - A divergência estabelecida, portanto, refere-se ao direito de o advogado público
federal aposentado, segundo a regra da paridade (art. 7º, EC 43), receber honorários de
sucumbência no mesmo valor daquele pago aos advogados em atividade.
5 – O tema dos honorários de sucumbência dos advogados públicos foi enfrentado pelo
STF na ADI 6053/DF, em que foi redator do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes.
Naquele julgado, a Suprema Corte definiu a natureza remuneratória dos honorários de
sucumbência, recebidos como contraprestação de serviços realizados no curso do
processo. Entendeu o STF que tais verbas vinculam-se “indissociavelmente à própria
natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da
advocacia”. Ainda segundo o STF, o pagamento dos honorários de sucumbência aos
advogados públicos “está intimamente relacionada ao princípio da eficiência,
consagrado constitucionalmente no artigo 37, pois depende da natureza e qualidade
dos serviços efetivamente prestados”, tratando-se de “modelo de remuneração por
performace”.
6 – Na ADI 6177/PR, relatada pela Min. Rosa Weber, o STF reassentou as premissas
lançadas na ADI 6053/DF, deixando ainda mais claro que “os honorários de sucumbência
constituem vantagem de natureza remuneratória, por serviços prestados com
eficiência, no desempenho da função pública”.
7 – Adotando-se as premissas fixadas pelo STF em relação aos honorários de
sucumbência devidos aos advogados públicos, tem-se que reconhecer a natureza “pro
labore faciendo” de tal verba, que não decorrem exclusivamente do cargo, mas sim dos
“serviços prestados com eficiência, no desempenho da função pública” (ADI 6177),
sendo “modelo de remuneração por performace” (ADI 6053).
8 – A Lei 13.327/2016, ao estabelecer o direito aos honorários, bem como sua forma de
rateio, está em plena harmonia com as premissas do STF. Isso porque a Lei excluiu do
rateio de honorários aqueles que, apesar de terem direito à remuneração do cargo
efetivo, não estão no exercício da função, ainda que não estejam aposentados,
conforme se vê do artigo 31, §3º, a seguir transcrito:
Art. 31 [...]
§3º Não entrarão no rateio dos honorários:
I - pensionistas;
II - aqueles em licença para tratar de interesses particulares;
III - aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou
companheiro;
IV - aqueles em licença para atividade política;
V - aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo;

VI - aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão
estranho à administração pública federal direta, autárquica ou
fundacional.
9 – De modo a resguardar os efeitos futuros de desempenho passado dos advogados, a
Lei 13.327/2016 previu, em favor dos aposentados, um período decrescente de
recebimento dos honorários, com redução gradual de 7% a partir do segundo ano da
aposentadoria, até chegar-se ao mínimo de 37%, no 10º ano, sendo mantido nesse
percentual até o final da aposentadoria. Para os novos advogados, previu-se um
escalonamento crescente, com início em metade dos honorários e acréscimo de 25% a
partir do segundo ano. Tudo nos termos dos incisos I e II do art. 31, “caput”:
Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados
segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e
pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos
financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio
nas seguintes proporções:
I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte
após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção
de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após completar cada um
dos 2 (dois) anos seguintes;
II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte
durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à
proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9
(nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e
permanente até a data de cessação da aposentadoria.
10 – Conforme assentado no acórdão recorrido, “a razão de ser da norma que destinou
verbas
honorárias
aos
inativos
foi
a
de
recompor
um
trabalho pretérito que potencialmente ainda é fato gerador de tal verba, sendo lógico
que a participação do inativo diminua com o decurso do tempo, já que cessará sua
atuação processual, contenciosa ou não. Cuida-se, assim, de um critério razoável de
distinção, que remunera melhor aqueles que, de fato, estão participando do esforço
conjunto de compor a totalidade da verba que será rateada após o reconhecimento do
direito pela legislação aplicável”.
11 – Especificamente quanto à “falta de avaliação de desempenho”, referida no acórdão
paradigma como elemento para caracterizar os honorários de sucumbência como verba
de caráter geral, acolho também as considerações do acórdão recorrido, ao assentar
que “tentar individualizar o labor de cada um” dos advogados, é “coisa que não se
adéqua ao caráter mutualista do fundo de honorários”.
12 – O legislador optou, considerando as peculiaridades do serviço jurídico da União, em
valer-se de um desempenho institucional para o rateio dos honorários de sucumbência,
em vez de uma análise individualizada do quanto cada advogado teria contribuído, em
cada processo, para o resultado alcançado. Assim, a legislação não individualiza a
atuação de cada advogado, mas sim enfatiza o fato da colaboração em si para o
montante total, reconhecendo a unidade e a interdependência entre as diversas
atividades jurídicas dos setores da AGU para o sucesso efetivo da defesa em juízo.

13 – Nada de estranho há nisso, visto que várias outras normas estabelecem verbas de
desempenho vinculadas a um resultado institucional (e não individual), sem que isso
transmude tais verbas em parcelas de natureza geral, conforme precedentes do TRF da
5ª Região (AC 0801050-96.2014.4.05.8201, Rel. Des. Federal Fernando Braga - Segunda
Turma) e do STF (ARE 1.191.234/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.166.623/PE, Rel.
Min. Roberto Barroso; RE 1.155.861/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
14 – A avaliação do desempenho institucional, considerando as específicas
peculiaridades dos honorários de sucumbência, não pode ser feita pela própria União,
naturalmente. Afinal, os valores são fruto de condenação judicial, não podendo a parte
sucumbente ficar ao arbítrio daquela que se beneficiaria da própria decisão. Assim, a
avaliação de desempenho ocorre no momento do arbitramento dos honorários pelos
juízes, em cada processo judicial, observando-se os parâmetros do art. 85 do CPC, ai
compreendidos, inclusive, o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, além do
lugar de sua prestação. Inclusive, é com base nessas avaliações que o valor recebido a
título de honorários pode ser impactado, para mais ou para menos, a cada mês. No
ponto, lê-se do voto do Min. Alexandre de Moraes, na ADI 6053/DF, referindo-se aos
honorários de sucumbência:
“...tais verbas são fixadas entre percentuais limitadores de um
mínimo e de um máximo, moduláveis precisamente em razão de
determinados qualificativos imputáveis ao serviço objeto da
contraprestação.
É o que se pode constatar do § 2º do art. 85 da Lei 13.105/2015
(Código de Processo Civil), que regulamenta, em termos gerais, a
percepção dos honorários de sucumbência pelos profissionais da
advocacia...”
15 – Conclui-se, portanto, que a verba honorária de sucumbência devida aos advogados
públicos federais tem a natureza de verba de desempenho, paga, nos termos da Lei
13.327/16, a partir do desempenho institucional, aferido pela soma das avaliações
realizadas no arbitramento judicial dos honorários. Tal verba não pode ser caracterizada
como “parcela geral de remuneração”, porquanto paga de modo variável, segundo o
desempenho institucional e apenas àqueles que estão no exercício das funções de
advogado público federal. A única exceção é exatamente o caso dos aposentados,
disciplinado no art. 31, II. Para eles, a Lei 13.327/16 assegurou a remuneração futura de
desempenho passado, estabelecendo a percepção de honorários pelos aposentados
durante 10 anos, em valores decrescentes, até chegar ao mínimo de 37%, mantendo-se
esse valor até a cessação da aposentadoria.
16 – O pagamento de honorários aos advogados públicos federais, nos termos
disciplinados pela Lei 13.327/16, configuram remuneração por performace e estão em
consonância com a Constituição e com a jurisprudência do STF, que reconhece a
possibilidade de pagamento diferenciado entre ativos e inativos, para parcelas
vinculadas ao desempenho institucional.
17 - Ante o exposto, conhece-se e nega-se provimento ao Pedido de Uniformização,
firmando-se a tese de que "a verba honorária de que trata a Lei 13.327/2016 tem

natureza de verba de desempenho, não se comunicando por paridade de proventos e
remunerações aos servidores inativos".
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 do incidente de uniformização de
jurisprudência e NEGAR PROVIMENTO, 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, 15 de março de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 34ª Sessão da TRU
Certifico que o Relator, ao apreciar o processo em epígrafe, na 34ª Sessão da TRU,
realizada, em 15 de março de 2021, votou por conhecer e negar provimento do
Incidente Regional de Jurisprudência, propondo a tese de que "a verba honorária de
que trata a Lei 13.327/2016 tem natureza de verba de desempenho, não se
comunicando por paridade de proventos e remunerações aos servidores inativos".
Acompanharam o Relator, Dr. Sérgio Murilo, Dr. Fábio Cordeiro, Dr. Sérgio Abreu, Dra.
Paula Emília. Divergiram do Relator, Dr. Francisco Glauber, Dra. Kylce Anne, Dr. Flávio
Lima e Dr. Nagibe, que davam provimento ao recurso. Após, pediu vista, Dra. Polyana
Brito.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE (em substituição ao titular), Juiz
Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL(em substituição ao titular), Juíza Federal Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
– Presidente da 3ª TR/CE, Juíza Federal Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª TR/PE e
Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

