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01. 0503452-48.2018.4.05.8311 
Recorrente: Valéria Cristina Alexandrino  
Adv/Proc: Alan Leite Meirelles Monteiro (PE034930 ) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem: 2ª Turma Recursal  SJPE  
Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 
 
 

VOTO - EMENTA 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS 

 

1. Trata-se de Embargos de Declaração através dos quais pretende a parte-
requerente a supressão de alegada obscuridade/contradição em acórdão proferido por 
esta TRU ao julgar 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 médico-
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. 
2. Alega-se, em síntese, nos embargos que:  

 

a) o acórdão embargado ao considerar que o julgado proferido pela Turma 
Recursal de origem não indicou expressamente que a parte-autora é portadora 
do HIV, para fins de equiparação fática com os casos paradigmas, afrontou 
“entendimento pacífico” do STJ, no sentido da “possibilidade da fundamentação 
per relationem ou por referência”, o que se deu no caso concreto, uma vez que 
a sentença acolheu integralmente o laudo pericial e o acórdão  “acolheu 
integralmente os fundamentos da sentença”, de modo que “é  fundamental  para  
a  delimitação  dos  fatos incontroversos  que  sejam  observadas  as  conclusões  
contidas  no  laudo médico  pericial  (Anexo  67),  posto  que  tais  conclusões  



passaram  a  fazer parte da sentença”, o que configura nítida contradição no 
acórdão embargado quando ali se entendeu pela ausência de 
prequestionamento;  
 

b) há manifesta contradição no acórdão embargado quando, ao entender pela 
ausência de similitude fática, aponta que nos casos paradigmas os laudos 
periciais foram conclusivos – contrariamente ao do caso ora recorrido em que o 
laudo foi inconclusivo – posto que nos casos paradigmáticos apenas se apontou 
que os laudos foram “desfavoráveis” e que “O fato do laudo ser desfavorável não 
resulta na conclusão segura de que tal laudo tenha sido conclusivo pela 
capacidade”. 

3. Colhe-se do julgado embargado: 
 

“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 

... 

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. 

Explico: 

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).’’ 

Nos casos paradigmas, provenientes da 1ª TR/SE (Processo nº 0506226-
03.2017.4.05.8500 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. 

Portanto, no acórdão recorrido o elemento essencial do indeferimento centrou-
se 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’. 

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 

Acresça-se que, a exigibilidade da perícia social’ nos casos paradigmas vinculou-
se 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. 

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” 

4. Passa-se à análise dos embargos de declaração. 
 

5. DA AUSÊNCIA DE SIMILITUDADE FÁTICA. 
6. Como visto, no acórdão embargado se entendeu 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 recorrido e paradigma. 
7. Isto porque o acórdão da 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; ao passo que nos casos paradigmas, provenientes da 1ª TR/SE 
(Processo nº 0506226-03.2017.4.05.8500 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. 
8. Portanto, no acórdão recorrido, o elemento essencial do indeferimento centrou-
se 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”. 
9. Ao contrário do que alegado nos autos embargos de declaração, o caráter 
“desfavorável” dos laudos periciais apontados nos casos paradigmas se deveu 
indubitavelmente do parecer no sentido da ausência de incapacidade da parte-autora 
naqueles autos. 
10. Veja-se que, no primeiro caso (Processo nº 0506226-03.2017.4.05.8500, no 
anexo 79), se aponta que “A parte autora recorreu contra sentença que julgou 
improcedente seu pedido de concessão de benefício de auxílio-doença, em razão de ter 
reconhecido a ausência de incapacidade.” (grifei) 
11. Ora, se o acórdão cita expressamente que o fundamento da sentença foi a 
ausência de incapacidade, fazendo, ainda, menção o acórdão na sua ementa que o 
laudo pericial foi desfavorável, não é preciso muito esforço dedutivo para se concluir 
que o adjetivo desfavorável se refere não a um laudo inconclusivo, mas, sim, a um 
laudo que apontou a ausência de incapacidade. 
12. Idêntica situação ocorreu no segundo caso (0503718-50.2018.4.05.8500, no 
anexo 80), em que também o acórdão cita expressamente que “A parte autora recorreu 
contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de benefício de 
auxílio-doença, em razão de ter reconhecido a ausência de incapacidade” (grifei). 
13. Logo, também neste segundo caso, é de se concluir que o adjetivo desfavorável 
se refere não a um laudo inconclusivo, mas, sim, a um laudo que apontou a ausência de 
incapacidade. 
14. Assim, rejeita-se a alegação de contradição no acórdão embargado, no ponto ora 
analisado. 
 

15. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 
16. No ponto, o acórdão embargado concluiu que a exigibilidade da “perícia social” 
nos casos paradigmas vinculou-se 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 patologia, de modo que, para além de não haver similitude 
fática, tal elemento deveria ter sido prequestionado. 
17. Ao contrário do que entende a parte-embargante, não se negou validade a 
julgamento que se utiliza da técnica de fundamentação per relationem, mas apenas se 
considerou que, para fins de interposição de incidente de uniformização, a matéria 
fática tem que expressamente estar delimitada, incontroversa, sob pena de 



revolvimento do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de incidente 
uniformização (Súmula 42 da TNU). 
18. A circunstância de o acórdão ter acolhido os fundamentos da sentença e esta ter 
acolhido o parecer pericial sem o detalhar, não permite que se presumam as 
informações fáticas alegadas no incidente de uniformização e não explicitadas nos 
julgados anteriores, impondo ao órgão jurisdicional de uniformização de jurisprudência 
o ônus de imergir no acervo probatório para suprir a lacuna quanto à prefixação da 
matéria litigiosa. 
19. Nestes termos, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, mantendo-se 
a decisão agravada. 
 

20. DA CONCLUSÃO 
21. Resta claro, portanto, que não se pretende suprir aqui omissão, contradição ou 
obscuridade do aresto recorrido, mas, sim, alterar-lhe o resultado, sem que para tanto 
estejam presentes quaisquer daqueles vícios. Pretensão, pois, exclusivamente 
modificativa. 
22. É o caso, portanto, negar provimento aos embargos de declaração. 
 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração 
interpostos pelo particular, nos termos do voto-ementa do relator. 

 

De João Pessoa para Recife, data do registro. 

 

 

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 

Juiz Federal Relator 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho 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, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

02. 0502124-06.2019.4.05.8002  
Recorrente: Edimir de Oliveira Rocha  
Adv/Proc: David Gama Reys (AL007521 ) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem:  Turma Recursal  SJAL  
Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 
 

 
VOTO - EMENTA 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 
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 Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de 
Alagoas que, mantendo a sentença, negou provimento a recurso ordinário visando à 
concessão de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez. 
2. O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente perante a 
Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos: 



 

“Decisão 

Vistos etc. 

Trata-se de Incidente de Uniformização Regional e Incidente de Uniformização 
Nacional interpostos sob o fundamento de que há divergência entre a solução 
jurídica adotada por esta Turma Recursal, para o caso dos autos, e os 
respectivos entendimentos da Turma Recursal de Sergipe e da TNU. Alega a 
recorrente que o benefício de isenção da carência previsto no inciso II do art. 26 
da Lei 8.213/91 permitiria a possibilidade de interpretação analógica a fim de 
enquadrar outras patologias, incluindo a da parte autora.  

Ocorre que tal tese não foi trazida anteriormente, não obstante a data de início 
da incapacidade e o cumprimento da carência terem sido discutidos no recurso 
inominado.  

Conforme dispõe a Questão de Ordem nº 10 da própria TNU, in verbis: ‘Não 
cabe o incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese 
jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a 
qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no acórdão recorrido’. 
(Aprovada na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia 
22.11.2004). 

Por todo exposto, inadmito o Incidente de Uniformização Regional e o Incidente 
de Uniformização Nacional 

Intimações e providências necessárias. 

Maceió/AL, 08 de outubro de 2020. 

Guilherme Masaiti Hirata Yendo 

 Juiz Presidente da Turma Recursal/AL”. 

 

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 que 
negou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência 
desafiado em face de acórdão da Turma Recursal de Alagoas– TR/AL, sob o 



fundamento de que a tese não foi previamente levantada em sua defesa no 
Juizado de origem, configurando, portanto, inovação recursal (Questão de 
Ordem nº 10, da TNU). 

O acórdão impugnado manteve sentença de improcedência do pedido de auxílio 
doença com conversão em aposentadoria por invalidez por considerar que, ao 
tempo da Data do Início da Incapacidade (DII), a parte autora, apesar de manter 
a qualidade de segurado, não tinha a carência necessária, pois não contava com 
12 contribuições após a nova filiação, mas tão somente 10 contribuições. 

A parte autora, ora recorrente, por sua vez, sustenta que o rol do art. 151 da Lei 
8.213/91 deve ser considerado exemplificativo, e, portanto, pode abranger 
outras patologias por interpretação analógica. 

Colaciona-se julgado da TR/SE (0501931-46.2019.4.05.8501), 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. 

Apriorísticamente, os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação 
da petição inicial e contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC. 
Diante disso, não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad 
quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo 
juízo a quo, resguardando assim, o princípio do duplo grau de jurisdição. 

No caso concreto, a parte autora alega que o benefício de isenção da carência 
previsto no inciso II do art. 26 da Lei 8.213/91 permitiria a possibilidade de 
interpretação analógica, a fim de enquadrar outras patologias, incluindo a da 
parte autora. 

Vê-se que busca o Recorrente a revisão do julgado através de novas razões não 
aduzidas no primeiro grau de jurisdição, configurando, portanto, em inovação 
recursal, o que não se amolda aos limites desta via recursal. 

Assim, uma vez verificada a distinção entre fundamentos fáticos da pretensão 
aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação 
recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a 



hipótese prevista no art. 1.014 do CPC, circunstância que compromete 
categoricamente o conhecimento do apelo, sob pena de violação do princípio 
do duplo grau de jurisdição. 

O quadro eleva a incidência da Questão de Ordem nº 10 da TNU, segundo a 
qual: ‘não cabe o incidente de uniformização quando a parte que o deduz 
apresenta tese jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do 
processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no 
acórdão recorrido’. 

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” 

 

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 a hipótese prevista no art. 14, § 1º , da referida lei: “pedido 
fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião 
conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 
6. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma observo que não 
está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados. 
7. Explico: 
8. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de Alagoas, mantendo a sentença, 
rejeitou o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, sob o 
entendimento de que “Quanto à qualidade de segurado e à carência, analisando o CNIS 
(anexo 13), constata-se que ao tempo da DII – 02/2017 – a parte autora mantinha a 
qualidade de segurado, contudo não tinha a carência necessária, porquanto na época 
estava vigente a MP 767/2017 que estabelecia a necessidade de carência integral após 
a refiliação, conforme disposto no art. 27-A... Analisando o CNIS, constata-se que 
quando da ocorrência do fato gerador – início da incapacidade – a parte autora não 
contava com 12 contribuições após a nova filiação, mas tão somente 10 contribuições 
(09 e 10/2012, 11 e 12/2014, 01 a 03/2015, 03/2016 e 02/2017), ainda que se considere 
a prorrogação do período de graça pela situação de desemprego e como consequência 
a manutenção da qualidade de segurado no período de 10/2012 a 12/2014), não 



fazendo jus assim ao benefício postulado, porquanto ao tempo da DII, não possuía a 
carência necessária para a concessão do benefício”. 
9. No caso paradigma, proveniente da 1ª TR/SE (Processo nº 501931-
46.2019.4.05.8501), se entendeu que “a gravidade da doença que acometeu o autor há 
de se enquadrada no art.  151 da Lei nº 8.213/91 por interpretação analógica”, dispensa 
a parte-autora do atendimento do prazo de carência. 
10. 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 
compararem-se os julgamentos, para efeito de interposição do presente incidente de 
uniformização. 
11. Isto porque, no acórdão recorrido não se discutiu a questão quanto ao eventual 
enquadramento da patologia que incapacita a parte-autora ao rol de patologias cuja 
acometimento gera o direito à dispensa do cumprimento da carência pelo segurado. 
12. Essa questão não debatida no caso recorrido foi, por outro lado, essencial ao 
desfecho do julgado paradigma. 
13. Para além da ausência de prévio questionamento quanto ao alegado direito da 
ora parte-requerente à isenção da carência, tem-se que, no caso apontado como 
paradigma, a inclusão analógica da patologia no rol do art. 151 da Lei nº 8.213/91 se 
deveu à “gravidade da doença que acometeu o autor” (AVC), portanto, não decorreu de 
generalidade quanto à gravidade de doença incapacitante, mas, sim, decorreu da 
gravidade da doença incapacitante naquele caso (AVC), o que difere do caso recorrido, 
em que a patologia é “E10.5. DIABETES MELITUSINSULINO DEPENDENTE COM 
COMPLICAÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS”. 
14. Em conclusão, o caso é de incidência da Questão de Ordem 35 (“o conhecimento 
do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material 
controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado”), uma vez que 
não foi prequestionada a questão quanto à eventual cabimento da patologia 
incapacitante no rol de dispensa do cumprimento do prazo de carência, de modo que 
descabe em sede de incidente de uniformização suscitar a apreciação de tema inovador 
relativamente ao que discutido no acórdão recorrido. 
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. 

 

De João Pessoa para Recife, data do registro. 



Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 

Juiz Federal Relator 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu: a) no mérito, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator; b) quanto à 
sucumbência, por maioria, pela aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, vencidos 
Dr. Flávio, Dra. Kylce, Dra. Paula e Dra. Polyana, e, por maioria, pela não majoração 
dos Honorários Advocatícios, vencidos Dr. Marcos, Dr. Glauber e Dr. Nagibe; c) quanto 
à constatação da maioria, Dr. Eduardo que acompanhou o Relator na aplicação da 
multa o fez, com base em tese jurídica por fundamentação diferente, por defender 
que deve ser casuística e não automática, acompanhando, neste ponto específico, a 
divergência vencida. Efetivou-se, portanto, empate, com 05 votos pela aplicação da 
multa sem condicionantes (Dr. Sérgio Murilo, Dr. Sérgio Wanderley, Dr. Marcos, Dr. 
Glauber e Dr. Nagibe) e 05 votos com aplicação da multa a depender de análise 
casuística (Dr. Eduardo, Dr. Flávio, Dra. Kylce, Dra. Paula Emília e Dra. Polyana), que 
foi desempatado pelo Presidente que acompanhou a tese jurídica no sentido de se 
verificar a manifesta improcedência, de modo que a aplicação se dê de forma 
casuística e não automática. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

03. 0503106-72.2019.4.05.8308 
Recorrente: Luciene Pereira Costa  
Adv/Proc: Defensoria Publica da Uniao 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem:  2ª Turma Recursal  SJPE  



Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 
 

 
VOTO - EMENTA 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. FUNDAMENTOS FÁTICOS 
DO ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTES DAQUELES DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 42 
DA TNU. 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 de 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de 
Pernambuco que deu parcial provimento a recurso ordinário do Ente Público para, 
reformando, em parte, a sentença, “fixar a DIB na data da realização da perícia judicial”. 
2. O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente perante a 
Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos: 
 

“DECISÃO 

   

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nacional interposto 
pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que 
fixou o termo inicial do benefício na data da realização da perícia médica. 

O art. 14, caput, e seus §§ 1º e 2º, da Lei n° 10.259/01, dispõe: 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas 
por Turmas Recursais na interpretação da lei. 

§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador. 

§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes 
regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência 



dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por 
juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça 
Federal. 

A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido diverge do 
entendimento esposado pela 1ª TR/PB (0500622-61.2017.4.05.8403), segundo 
o qual a data de início do benefício deve ser a do requerimento administrativo, 
uma vez que os requisitos para a concessão do benefício já se encontravam 
presentes. 

Verifica-se que a matéria foi amplamente analisada por ocasião do julgamento 
do PEDILEF 0501152-47.2007.4.05.8102/CE, no qual restou assentado que o 
termo inicial dos benefícios deve ser assim fixado: a) na data de elaboração do 
laudo pericial, se o médico não precisar o início da incapacidade e o juiz não 
possuir outros elementos nos autos para sua fixação (Precedente: PEDILEF 
200936007023962); b) na data do requerimento administrativo, se a perícia 
constatar a existência da incapacidade em momento anterior a este pedido 
(Precedente: PEDILEF 00558337620074013400); c) na data do ajuizamento do 
feito, se não houver requerimento administrativo e a perícia constatar o início 
da incapacidade em momento anterior à propositura da ação (Precedente: 
PEDILEF 00132832120064013200). d) Em todos os casos, se privilegia o 
princípio do livre convencimento motivado que permite ao magistrado a fixação 
da data de início do benefício mediante a análise do conjunto probatório 
(Precedente: PEDILEF 5017231720094058500). 

Assim, com fulcro no art. 14, V, g, do novo Regimento Interno da TNU, 
INADMITO o incidente de uniformização formulado pelo réu. Após o trânsito em 
julgado, remetam-se os autos à vara de origem. 

  Intimem-se. 

  Recife/PE, data da movimentação. 

 Juíza 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 o fundamento de que o acórdão vergastado encontra-se 



em consonância com a jurisprudência da TNU (Questão de Ordem nº 13, da 
TNU). 

A Turma Recursal reformou parcialmente a sentença de procedência que 
concedeu o benefício assistencial à pessoa com deficiência (LOAS), para fixar a 
DIB na data da realização da perícia judicial, conforme o entendimento da TNU. 

A parte autora, ora agravante, sustenta que, a data de início do benefício deve 
ser a do requerimento administrativo, uma vez que os requisitos para a 
concessão do benefício já se encontravam presentes. 

Em defesa dessa tese, colaciona paradigma da TR/RN (0500622-
61.2017.4.05.8403), 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 dos autos, a Turma Recursal fixou a DIB na data de realização da perícia 
porque no momento do requerimento administrativo, o autor não se 
apresentava impedimento de longo prazo, uma vez que o médico perito 
informou que não era possível precisar a Data de Início da Incapacidade (DII). 

Sobre a matéria, a TNU, quando do julgamento do PEDILEF 0501152-
47.2007.4.05.8102/CE, fixou a seguinte tese, in verbis: 

 ‘o termo inicial dos benefícios deve ser assim fixado: a) na data de elaboração 
do laudo pericial, se o médico não precisar o início da incapacidade e o juiz 
não possuir outros elementos nos autos para sua fixação (Precedente: PEDILEF 
200936007023962); b) na data do requerimento administrativo, se a perícia 
constatar a existência da incapacidade em momento anterior a este pedido 
(Precedente: PEDILEF 00558337620074013400); c) na data do ajuizamento do 
feito, se não houver requerimento administrativo e a perícia constatar o início 
da incapacidade em momento anterior à propositura da ação (Precedente: 
PEDILEF 00132832120064013200). d) Em todos os casos, se privilegia o 
princípio do livre convencimento motivado que permite ao magistrado a fixação 
da data de início do benefício mediante a análise do conjunto probatório 
(Precedente: PEDILEF 5017231720094058500). 



Compulsando os autos, verifico que o acórdão impugnado está em consonância 
com a mencionada jurisprudência da TNU, tendo em vista que a incapacidade 
do demandante só restou constatada após regular perícia médica à qual o INSS 
só tomou conhecimento quando intimado para se manifestar. 

Sendo assim, o preenchimento dos requisitos legais para percepção do benefício 
assistencial só restaram demonstrados pelo demandante no curso da instrução 
processual da presente demanda, devendo a DIB, segundo a jurisprudência da 
TNU sobre o tema, ser fixada na data da juntada do laudo pericial aos autos. 

Por conseguinte, encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o 
entendimento da TNU, impõe-se a aplicação do disposto na Questão de Ordem 
n. 13/TNU: ‘Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da 
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido’ 

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado (com fulcro no art. 14, 
V, g, do novo Regimento Interno da TNU). 

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 TNU o exame de pedido de 
uniformização que envolva “divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões 
ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ” (art. 
14, § 4º). 
6. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma observo que não 
está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados recorrido 
e paradigma. 
7. Explico: 
8. No acórdão recorrido, a 2ª Turma Recursal de Pernambuco, reformando, em 
parte, a sentença, alterou a DIB de benefício assistencial (LOAS) sob o fundamento de 
que a hipótese dos autos se enquadrava em premissa fixada pela TNU no PEDILEF n. 



05011524720074058102: “o termo inicial dos benefícios deve ser assim fixado: a) na 
data de elaboração do laudo pericial, se o médico não precisar o início da incapacidade 
e o juiz não possuir outros elementos nos autos para sua fixação”. 
9. No caso paradigma, proveniente da TR/RN (Processo nº 0500622-
61.2017.4.05.8403), em demanda sobre aposentadoria por invalidez, não se acolheu a 
DII fixada pelo perito judicial, fixando-a na data do requerimento administrativo. 
10. Portanto, no acórdão recorrido, o elemento essencial da fixação da DIB/DII na 
data da perícia judicial centrou-se no caráter inconclusivo da perícia médica quanto ao 
início da incapacidade e a ausência de elementos nos autos aptos a fixar tal momento 
inicial; ao passo que, no paradigma, o elemento essencial das razões de decidir é que, 
mesmo diante de um laudo médico-judicial conclusivo quanto à data de início da 
incapacidade, se entendeu por adotar momento diverso como sendo a DII, em face de 
“que há,   anexado   aos   autos,   atestados médicos com data contemporânea ao 
requerimento   administrativo   (25/11/2016), comprovando que o recorrente estava   
incapacitado   quando   do requerimento       administrativo”. 
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 
compararem-se os julgamentos, para efeito de interposição do presente incidente de 
uniformização 
12. Acresça-se que a alegação exposta no incidente de uniformização, no sentido de 
que “Em que pese o perito médico não ter conseguido definir com precisão a data de 
início da incapacidade, o laudo médico, o qual faz menção, apresentado no anexo 10, 
informa se tratar de lesão pós parto. Considerando que o filho mais novo da parte 
autora conta com 14 anos, a deficiência já existia na DER. Portanto, a data de início do 
benefício deve ser a do requerimento administrativo, uma vez que os requisitos para a 
concessão do benefício já se encontravam presentes” (grifamos), contraria a 
interpretação dada aos fatos pelo julgado recorrido, que entendeu ser inconclusiva a 
perícia quanto à DII e não haver outros elementos nos autos aptos a permitir a sua 
fixação. 
13. Portanto, avançar na tentativa de rediscussão quanto à possibilidade de fixação 
de DII no caso recorrido implica em reexame de matéria fática, contrariando, assim, a 
Súmula 42 da TNU que preconiza: “não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato”. 
14. Por fim, observe-se, ainda, que a ausência de similitude fática permite mesmo o 
não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática pelo 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. 

 

De João Pessoa para Recife, data do registro. 

 

 

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 

Juiz Federal Relator 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento 
ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, decidiu, ainda, por maioria, pela 
não aplicação da multa de sucumbência, vencido Dr. Marcos, nesta parte. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

04. 0502314-39.2019.4.05.8302 
Recorrente: Sandra Maria Da Silva  
Adv/Proc: Maria Alexandrina de Souza Farias (PE013834 ) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem:  2ª Turma Recursal  SJPE  
Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 



 
 

VOTO - EMENTA 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. FUNDAMENTOS FÁTICOS 
DO ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTES DAQUELES DOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE 
SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 42 
DA TNU. 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 pretendeu a reforma de acórdão 
oriundo da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de 
Pernambuco, que negou provimento a recurso ordinário do particular, visando à fixação 
da DII na data de cessação de auxílio-doença. 
2. O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente pela 
Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos: 
 

“DECISÃO 

   

Trata-se de Incidentes de Uniformização de Jurisprudência Regional e 
Nacional interpostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, 
que fixou a DIB na data da intimação do laudo pericial. 

 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.  

 Quanto ao Incidente Regional de Uniformização, a parte recorrente juntou 
julgados da 3ª TRPE (processo nº 0517390-80.2017.4.05.8300) e da 1ªTRRN 
(processo nº 0506483-34.2017.4.05.8401), apontando divergências com o 
acórdão recorrido.  

 No paradigma da 1ª TRPE, verifico que, para a fixação da DIB na DCB, o perito 
judicial se baseou na história clínica, laudo médicos e exames complementares 
da autora, tendo o julgador concluído pela presunção de continuidade do 
estado incapacitante. Entendo que a referida conclusão fundamentou-se na 
análise das provas constantes nos autos, especificamente de prova material, 
pelo que não vislumbro a possibilidade de admissão do recurso, uma vez que a 
matéria tratada nos autos demandaria um necessário reexame de 
fatos/provas, o que é vedado no âmbito da Turma Nacional, conforme dispõe a 
Súmula nº. 42 da TNU: ‘Não se conhece de incidente de uniformização que 
implique reexame de matéria de fato.’ 

Em relação ao paradigma da 1ª TRRN, entendo que houve uma análise 
casuística para a fixação da DIB em data diversa da fixada pelo perito (data do 
laudo), o que também afasta a admissão do recurso por tratar-se de reexame 
de provas, nos termos da súmula 42 da TNU, já mencionada no parágrafo 
anterior. 

 Ante o exposto, com fundamento no art. 14, V, d, do RITNU, INADMITO o 
Incidente Regional de Uniformização formulado. 

.... 

Intimem-se. 

Recife/PE, data da movimentação. 

Juíza 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 que 
inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, desafiado 



em face de acórdão da 2ª TR/PE, sob o fundamento de que o recurso implicaria 
em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU). 

A Turma Recursal manteve sentença de procedência do pedido de auxílio-
doença, fixando a DIB na data da intimação do laudo pericial judicial ao INSS 
(21/01/2020), visto que o perito judicial fixou o início da incapacidade em 
12/12/2019, após a DCB do benefício anteriormente concedido (18/04/2019). 

A parte autora, ora agravante, sustenta que há presunção do estado 
incapacitante desde a data do cancelamento quando a incapacidade atual 
decorre da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício que 
se pretende restabelecer e não há retorno ao trabalho após à data de cessação 
do benefício. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 3ª TR/CPE (0517390-
80.2017.4.05.8300) e TR/RN (0506483-34.2017.4.05.8401), 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 fático-probatória, restando 
impossibilitada a discussão acerca do enquadramento de fatos em determinada 
hipóteses jurídicas. 

Contudo, verifica-se que, no caso dos autos, a Turma Recursal entendeu não ser 
possível afirmar que houve continuidade do estado incapacitante entre a DCB 
(18/04/2019) e a DII (12/12/2019) indicada pelo perito, uma vez que, apesar de 
a incapacidade decorrer da mesma patologia, não há provas nos autos que 
autorizem essa presunção. 

Por outro lado, nos paradigmas invocados, acatou-se a presunção de 
continuidade do estado incapacitante, porque o conjunto probatório coligido 
aos autos indicavam que a incapacidade perdurava desde a DCB.  

Desse modo, 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). 

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 a hipótese prevista no art. 14, § 1º, da referida lei: “pedido 
fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião 
conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”. 
6. Do cotejo entre o acórdão combatido e os julgados paradigmas observo que não 
está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em 
análise nos autos, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados. 
7. Explico: 
8. No acórdão recorrido, a 2ª Turma Recursal de Pernambuco, mantendo a 
sentença, acolheu a DII fixada pelo perito judicial, sob o entendimento de que: 

  

“Não assiste razão à parte recorrente. Conforme anexo 05, a autora já recebeu 
auxílio-doença, ao que tudo indica, em razão da mesma enfermidade, tendo o 
último cessado em 18/04/2019, porém, não é possível afirmar que houve 
continuidade do estado incapacitante entre a DCB e a DII indicada pelo perito. 



Assim sendo, inexistindo contraprova em relação à conclusão do laudo técnico, 
deve ser considerada a data apontada pelo expert, haja vista sua condição de 
auxiliar do Juízo, equidistante das partes.  

In casu, a DIB foi fixada na data da intimação do Laudo Pericial, em 21/01/2020, 
isto é, quando o INSS veio a tomar conhecimento do estado incapacitante da 
autora, uma vez que, a DII foi fixada na data do exame pericial, em 12/12/2019. 
Logo, não há a possibilidade de fixar a DIB na data do ajuizamento da 
demanda”. 

 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) 

“4. In casu, sustenta a embargante que ‘(...) em caso de continuidade do estado 
incapacitante, a dib deve ser fixada na dcb, pois ocorre presunção de 
continuidade do estado incapacitante (...)’. 

5. Ocorre que, segundo constou do Acórdão embargado, o Perito atestou que ‘(...) 
a incapacidade observada está relacionada com a descompensação do quadro 
psiquiátrico”, e que, em razão disso, somente pode ser estabelecida na data da 
realização do exame pericial, em 12/12/2019 (anexo 25, quesito 11). (...)’. 

6. Ora, o laudo pericial mostra-se bem fundamentado, havendo correlação entre 
a documentação apresentada pelo recorrente e os demais elementos dos autos, 
inexistindo razão para desconsiderar a prova técnica.  

7. Não é demais relembrar que o Perito, na condição de auxiliar do Juízo, exerce 
seu mister de modo imparcial, como terceiro desinteressado na lide. Não há 
óbice, portanto, em adotar suas conclusões como razão de decidir, permeadas 
que são por critérios técnico-científicos, os quais não restaram elididos pelos 
elementos trazidos aos autos. 

8. Assim, observo que o decisum atacado analisou corretamente a questão, 
sendo evidente que a parte embargante pretende, por meio dos presentes 
embargos, rediscutir tema já analisado e fundamentadamente decidido” 

 

9. Nos casos paradigmas: a) proveniente da 3ª TR/PE (Processo nº 0517390-
80.2017.4.05.8300), se fixou a DIB na data de cessação de anterior auxílio-doença, “em 
se tratando de restabelecimento de benefício por incapacidade e sendo a incapacidade 
decorrente da mesma doença que justificou a concessão do benefício cancelado, há 
presunção de continuidade do estado incapacitante a ensejar a fixação da Data do Início 
do Benefício(DIB) ou o termo inicial da condenação na data do indevido cancelamento”; 
b) proveniente da TR/RN (Processo nº 0506483-34.2017.4.05.8401), alterou a DIB fixada 



pela sentença para a data do requerimento administrativo (DER), fixando-a na data da 
citação, ante o fato de ocorrer a “incapacidade em momento posterior ao requerimento 
administrativo”. 
10. De início, afasta-se a similitude fática entre o caso recorrido e o segundo 
paradigma (Processo nº 0506483-34.2017.4.05.8401), posto que no caso paradigmático 
a discussão centrou-se nos efeitos sobre a DIB de DII ocorrida após a DER, não tendo o 
julgamento relação direta com a tese ora defendida de vinculação da DIB de novo 
auxílio-doença à DCB de anterior auxílio-doença, em caso de incapacidades decorrentes 
da mesma enfermidade. 
11. A menção no caso paradigma à tese de “presunção de continuidade do estado 
incapacitante” não guardou relação com o caso concreto. 
12. Quanto ao primeiro caso paradigma (Processo nº 0517390-80.2017.4.05.8300), 
também não há a similitude fática a permitir o conhecimento do presente incidente de 
uniformização. 
13. Isto porque no caso paradigmático adotou-se a “presunção de continuidade do 
estado incapacitante” para se concluir que “o benefício deve ter seu termo inicial na data 
imediatamente posterior ao do indevido cancelamento”. 
14. Ocorre que a questão fática essencial à aplicação da presunção foi que haja 
“incapacidade decorrente da mesma doença que justificou a concessão do benefício 
cancelado”, fato este que não se encontra indubitavelmente demonstrado no caso do 
julgamento ora recorrido. 
15. Veja-se que no acórdão recorrido se afirmou que “Conforme anexo 05, a autora 
já recebeu auxílio-doença, ao que tudo indica, em razão da mesma enfermidade, tendo 
o último cessado em 18/04/2019, porém, não é possível afirmar que houve continuidade 
do estado incapacitante entre a DCB e a DII indicada pelo perito” (grifei). 
16. Logo, não há comprovação de que se trata da mesma enfermidade, informação 
cuja obtenção implicaria o reexame de matéria fática, contrariando, assim, a Súmula 42 
da TNU que preconiza: “não se conhece de incidente de uniformização que implique 
reexame de matéria de fato”. 
17. Neste sentido, a interposição dos embargos de declaração pela parte-autora não 
serviu para fins de prequestionamento (Questão de Ordem n. 36/TNU), uma vez que, 
neles, a parte-autora não pede o reconhecimento do fato pelo órgão julgador, mas, sim, 
o afirma, indicando que tal demonstraria que o acórdão foi contraditório ao não 
reconhecer a continuidade da incapacidade. 
18. Ademais, ainda que se flexibilizasse a interpretação quanto à matéria suscitada 
nos embargos de declaração, para se considerar prequestionado o tema quanto à 
efetiva identidade entre as doenças incapacitantes seja no anterior quanto no atual 
auxílio-doença, melhor sorte não alcançaria à parte ora requerente. 
19. Isto porque a TNU, em recente julgado, definiu que: 
 

“Trata-se de agravo interposto em face da decisão que inadmitiu o incidente de 
uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual examinada a 
concessão de benefício por incapacidade. 

É o relatório. 



Conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de 
admissibilidade. Em exame o pedido de uniformização. 

O pedido de uniformização não merece prosperar. 

A Turma Nacional de Uniformização, por meio do PEDILEF n. 0035586-
15.2009.4.01.3300, decidiu o seguinte: 

 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. LAUDO NÃO 
PRECISOU A DII. DIB FIXADA NA DATA DO LAUDO. PRESUNÇÃO 
DE CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. REQUISITOS PARA APLICAÇÃO 
DE REFERIDA PRESUNÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.  

1. Trata-se de pedido de uniformização apresentado pela parte autora-
recorrente em face de acórdão que reformou em parte sentença concessiva de 
benefício de auxílio-doença. A sentença monocrática fixou a DIB na data da 
cessação de anterior benefício por incapacidade. O acórdão recorrido, por sua 
vez, considerou que, diante constatada impossibilidade no laudo de fixação da 
DII, a DIB deveria ser fixada na data da elaboração do laudo.  

2. A parte autora sustenta que o acórdão afronta jurisprudência da TNU fixada 
no PEDILEF 2007.72.57.00.3683-6. Invocou também como paradigma o RESP 
704.004.  

3. Comprovada a divergência jurisprudencial, na forma do art. 14, §2°, Lei n° 
10.259/2001, em relação ao julgado da TNU. Em relação ao julgado do STJ, não 
foi comprovado tratar-se de jurisprudência dominante, nos termos da Questão 
de Ordem n° 5. 

 4. Sobre a questão discutida, a TNU possui o seguinte posicionamento: ‘1. O 
enunciado da Súmula nº 22 da Turma Nacional se aplica aos casos em que a 
perícia judicial conseguiu especificar a data de início da incapacidade (DII), 
servindo de parâmetro inclusive em relação aos benefícios por incapacidade. 2. 
Porém, quando a perícia judicial não conseguiu especificar a data de início da 
incapacidade (DII), e em se tratando de restabelecimento de auxílio-doença, em 
sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que 
justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se 
a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento, que, 
sendo reputado indevido, corresponde ao termo inicial da condenação ou data 
de (re)início do benefício.’ (PEDILEF n.º 200772570036836, Rel. Juíza Federal 
Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 11 jun. 2010; PEDILEF n.º 200763060051693, 
Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 22 nov. 2008)’. Mais 



recentemente, o mesmo entendimento fora reafirmado no PEDILEF 
201071650012766, JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJ 
26/10/2012. 4.1 Proposta para fixação de parâmetros para aplicação da tese 
acima invocada. A presunção de continuidade da incapacidade laborativa 
pressupõe o atendimento cumulativo a alguns requisitos, quais sejam: a) que a 
incapacidade laborativa constatada seja derivada da mesma doença que 
motivou a concessão de benefício por incapacidade anterior; b) que o laudo 
pericial não demonstre a recuperação da capacidade no período que medeia a 
DCB anterior e o laudo pericial produzido em juízo; c) que a natureza 
da patologia não implique a alternância de períodos significativos de melhora e 
piora; d) que o decurso de tempo entre a DCB e a perícia judicial não seja 
significativo a ponto de interromper a presunção do estado incapacitante, o que 
deverá ser aferido no caso concreto.  

5. Caso em que o acórdão recorrido baseou-se no laudo pericial produzido em 
juízo para afirmar que as patologias que acometem a autora ‘se caracterizam 
de períodos sintomáticos intercalados por períodos de acalmia, que possibilita 
em determinado momento a recuperação da capacidade’. Impossibilidade de 
aplicação da presunção de continuidade do estado incapacitante.  

6. Incidente conhecido para o fim de: a) reafirmar a tese já uniformizada no 
sentido de que quando a perícia judicial não conseguiu especificar a data de 
início da incapacidade (DII), e em se tratando de restabelecimento de auxílio-
doença, em sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou 
lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, é 
possível aplicar a presunção de continuidade do estado incapacitante; b) 
uniformizar o entendimento de que, para aplicação da presunção 
da continuidade do estado incapacitante, é necessário o atendimento 
cumulativo dos seguintes requisitos: b.1) que a incapacidade laborativa 
constatada seja derivada da mesma doença que motivou a concessão de 
benefício por incapacidade anterior; b.2) que o laudo pericial não demonstre 
a recuperação da incapacidade no período que medeia a DCB anterior e o 
laudo pericial produzido em juízo; b.3) que a natureza da patologia não 
implique a alternância de períodos significativos de melhora e piora; b.4) que 
o decurso de tempo entre a DCB e a perícia judicial não seja significativo a 
ponto de interromper a presunção do estado incapacitante, o que deverá ser 
aferido no caso concreto; c) não prover o incidente de uniformização 
interposto pela parte, em função do não atendimento aos requisitos 
enumerados nos itens ‘b.2’ e ‘b.3’ acima. 

(PEDILEF N. 00355861520094013300, Relatora JUÍZA FEDERAL ANA BEATRIZ 
VIEIRA DA LUZ PALUMBO, Publicado em 31/05/2013) 



 

Sob essa perspectiva, nota-se que o acórdão recorrido está conforme o 
entendimento da TNU. 

Logo, incide a Questão de Ordem n. 13/TNU: ‘Não cabe Pedido de Uniformização, 
quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência 
dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão 
recorrido’. 

Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao incidente, com 
fundamento no art. 16, I, a, do RITNU” (grifamos) 

 

20. Portanto, resta claro que o incidente não pode prosperar, posto que está 
contrário à jurisprudência 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” – Questão de 
Ordem nº 13), uma vez que não atende aos requisitos para a adoção da “presunção de 
continuidade do estado de incapacidade”: perícia judicial inconclusiva quanto à DII e 
patologia não sujeita à alternância de períodos de melhora e piora (o que não é o caso 
dos autos, em que a perícia foi conclusiva e em que a patologia da parte-autora é sujeita 
à “descompensação do quadro psiquiátrico”). 
21. 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, NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental, nos 
termos do voto-ementa do relator. 

De João Pessoa para Recife, data do registro. 

 

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 

Juiz Federal Relator 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento 



ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator decidiu, ainda, por maioria, pela 
não aplicação da multa de sucumbência, vencido Dr. Marcos, nesta parte. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

Juiz Federal  Flávio Roberto  Ferreira de Lima - Presidente da 1ªTR/PE 
 

05. 0502438-90.2017.4.05.8205  
Recorrente : IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Rodolfo Andre Brito Araujo   
Adv/Proc: Simone Máximo Vieira (PB010933 ) 
Origem:  Turma Recursal  SJPB  
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto  Ferreira de Lima 
 
VOTO VENCIDO 

EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
ADMINISTRATIVO(IRUJ). INDENIZAÇÃO DE CAMPO COM BASE NO ART. 16 DA LEI Nº 
8.216/1991. CONTROVÉRSIA SOBRE O SEU CABIMENTO AOS SERVIDORES 
CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE EM FACE DA LEI Nº 8.745/93.  DECISÃO DA TR QUE 
NEGA SEGUIMENTO AO INCIDENTE. AGRAVO INOMINADO POSTULANDO O 
CONHECIMENTO DO IRUJ. CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O ACÓRDÃO ORIUNDO 
DA TR DA PARAÍBA E O ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SOBRE O MESMO CONTEÚDO DE DIREITO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DE CAMPO FIXADA 
PELO ART. 16, DA LEI Nº 8.216/1991. REGIME JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO POR 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VANTAGENS 
REMUNERATÓRIAS FIXADAS PELO ART. 11, DA LEI Nº 8.745/93. NÃO PREVISÃO DE 
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE CAMPO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO. 



IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA A SERVIDORES 
QUE NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NO REGIME JURÍDICO DA LEI Nº 8.112/90. 
PRECEDENTE DO STJ. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 

1. A pretensão da parte Ré(IBGE) é de reformar Acórdão exarado pela Turma Recursal 
da Paraíba que negou provimento ao recurso do IBGE, mantendo a sentença que 
concedeu à parte Autora, então contratada pelo regime de contratação por necessidade 
temporária por excepcional interesse público, nos moldes da Lei nº 8.745/93, a receber 
a indenização de campo prevista no art. 16, da Lei nº 8.216/1991. 

2. No caso, no entanto, a pretensão da parte Autora esbarra no princípio da legalidade, 
pois o art. art. 11, da Lei nº 8.745/93, que rege a remuneração dos servidores 
contratados por necessidade temporária po excepcional interesse público, não 
contempla a referida parcela pretendida.  

3. O julgado da TR-PB concedeu a pretensão da parte Autora por considerar que a parte 
Autora, ausentou-se de sua sede, não recebeu diárias, de modo que faria jus ao 
benefício do art. 16, da Lei nº 8.216/91, invocando o princípio da legalidade. 
 
4. O julgado da TR-RN, contraposto ao Acórdão combatido, ao examinar a mesma 
quaestio iuris,  entendeu que a indenização de campo não é devida aos servidores 
temporários contratados pelo regime jurídico da Lei nº 8.745/93, por não haver previsão 
legal de pagamento da vantagem a servidores que não integrem o RJU(8.112/90).  

5. Pela leitura do art. 11, da Lei nº 8.745/93, extrai-se que o servidor contratado pelo 
regime jurídico peculiar do art. 37, IX, da CF, possui direito à percepção de diversas 
vantagens da Lei nº 8.112/90, inclusive diárias(arts. 58 e 59, da Lei nº 8.112/90), mas 
não há previsão de pagamento de indenização de campo.  
 
6. A Administração pública não pode efetuar o pagamento da indenização de campo aos 
servidores contratados pelo regime jurídico da Lei nº 8.745/93, porque a indenização de 
campo foi criada para os servidores efetivos, regidos pela Lei nº 8112/90. No início da 
vigência da Lei nº 8.216/91, não havia sido regulamentado o art. 37, IX, da CF, o que 
somente foi acontecer com a vigência da Lei nº 8.745/93, evidenciando que a 
indenização de campo não foi criada para ser aplicada a regime jurídico diverso do 
RJU(8.112/90). Precedente do STJ: RE 1.679.990 – RJ, na Relatoria do Ministro Og 
Fernandes. 
 
7. Tese proposta: “Os servidores contratados pelo IBGE, pelo regime jurídico da Lei nº 
8.745/93, por falta de previsão legal que os contemple, não possuem o direito à 
percepção da indenização de campo, nos termos do art. 16, da Lei nº 8.216/91.”  

 
8. Dou provimento ao Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.  

 



O Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima(Voto): 

I - Relatório 

A parte Ré(IBGE) ingressou com Agravo Inominado em face de decisão do Presidente da 
TR da Paraíba, que negou seguimento ao recurso interposto. O Presidente desta TRU, 
exarou a seguinte decisão: 

DECISÃO 
Vistos, etc. 
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, contra decisão que inadmitiu o Incidente de 
Uniformização Regional de Jurisprudência, desafiado em face de acórdão da 
TR/PB, ao fundamento de que o recurso implicaria em reexame de matéria 
fática (Súmula nº 42, da TNU). 
A Turma Recursal manteve sentença de procedência do pedido de 
pagamento da indenização por trabalho de campo, por verificar que houve 
o preenchimento dos requisitos para o pagamento (afastamento da zona 
urbana do munícipio de sede, execução de trabalho de campo e não 
percepção de diária), ainda que a parte autora seja servidor público 
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745/93), por vislumbrar que a 
legislação não fez restrição do pagamento da indenização apenas aos 
servidores estatutários e efetivos. 
O IBGE, ora agravante, sustenta que servidor público temporário 
contratado, na forma da Lei nº 8.745/93, não faz jus ao pagamento da 
indenização de campo, prevista no art. 16 da Lei nº 8.216/1991, em virtude 
de deslocamentos para realização de pesquisas fora do município de 
lotação. 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma do TR/RN (0509705-
13.2017.4.05.8400), 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. 
Realizando-se o cotejo analítico, percebe-se que o postulante logrou êxito 
ao demonstrar o dissídio jurisprudencial. 
No paradigma invocado, entendeu-se 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). 
Por outro lado, na hipótese dos autos, a Turma Recursal constatou que a 
legislação que rege o pagamento da indenização por trabalho de campo (art. 
16 da Lei 8.216/1991) não fez restrição do pagamento da indenização 



apenas aos servidores estatutários e efetivos, razão pela qual reputou ser 
devido o pagamento à parte autora que preenchia os requisitos, ainda que 
seja servidor público contratado por tempo determinado. 
Não se verifica hipótese de incidência da Súmula nº 42, da TNU, porque não 
há necessidade de reexame da matéria fática dos autos, visto que o objeto 
do presente incidente versa sobre a possibilidade ou não de a indenização 
por trabalho de campo, prevista no art. 16 da Lei 8.216/1991, ser paga a 
servidor público contratado por tempo determinado, na forma da Lei nº 
8.745/93. 
Ante o exposto, dou provimento ao Agravo Inominado para dar 
seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência. 
Expedientes necessários. 
Distribuam-se os autos. 
Recife (PE), data supra. 
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima 
Presidente da TRU – 5ª Região 

 

- A parte Ré (IBGE) interpôs Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência com 
o fito de   reformar Acórdão exarado pela Turma Recursal da Paraíba que negou 
provimento ao recurso do IBGE, mantendo a sentença que concedeu à parte Autora, 
então contratada pelo regime de contratação por necessidade temporária por 
excepcional interesse público, nos moldes da Lei nº 8.745/93, a receber a indenização 
de campo prevista no art. 16, da Lei nº 8.216/1991. 

- O Presidente da Turma Recursal da Paraíba não conheceu do Incidente interposto, sob 
o fundamento de que o exame do recurso demandaria reexame de fato, invocando a 
Súmula nº 42 da TNU.  
 
- Agravo inominado contra decisão da Presidência da Turma Recursal, que foi provido 
pela Presidência deste Colegiado.  
 
II - Fundamentação 

A decisão da Presidência desta Turma Regional de Uniformização bem detectou o 
confronto de teses de direito material. De fato, o Acórdão da Turma Recursal da Paraíba 
entendeu que a pretensão da parte Autor de recebimento de indenização de campo, 
por enquadramento ao disposto no art. 16, da Lei nº 8.216/91, é cabível, mesmo sendo 
a parte Autora servidora temporária, contratada por necessidade temporária por 
excepcional interesse público, nos moldes da Lei nº 8.745/93,  invocando o princípio da 
legalidade. 

Eis o conteúdo do julgado recorrido: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INDENIZAÇÃO DE 
CAMPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 



LEGALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PAGAMENTO DA 
INDENIZAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 
  
1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que condenou a parte ré 
a pagar as parcelas vencidas referentes às indenizações por trabalho de 
campo devidas à promovente, excluídas eventuais parcelas abrangidas pela 
prescrição. A parte ré recorre alegando que o autor foi contratado como 
servidor temporário nos termos da Lei nº. 8.745/93 que, em seu art. 11, 
elenca taxativamente as normas do regime jurídico da Lei nº. 8.112/90 
aplicáveis aos temporários. 
  
2. O Decreto nº 5.992/2006, que regulamenta a concessão de diárias no 
âmbito da Administração Federal, dispõe 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.” 
  
3. Segundo o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição 
Federal), a Administração está, em toda a sua atividade, adstrita aos ditames 
da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma 
assim não dispuser. 
  
4. Assim, na hipótese em análise, 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. 
  
5. A Lei 8.216/91, ao criar a gratificação de indenização de campo, não a 
restringiu, em seu texto, apenas aos servidores estatutários e efetivos, ainda 
mais porque algumas das atividades de campo por ela enumeradas são 
tipicamente realizadas por servidores temporários, contratados nos termos 
da Lei n. 8.745/93. Prova disso é a similitude entre a natureza de algumas 
das atividades previstas no rol do art. 2º, da Lei n. 8.745/93, e as atividades 
enumeradas, exemplificativamente, no art. 16, da Lei n. 8.216/91, nos 
termos da tabela a seguir: 
  

Lei n. 8.745/93 (art. 2º) Lei 8.216/91 
(art. 16) 

I - assistência a situações de 
calamidade pública 

Atividades de 
campanhas de 
combate e 
controle de 
endemias 



II - assistência a emergências em 
saúde pública 

Atividades de 
campanhas de 
combate e 
controle de 
endemias 

III - realização de 
recenseamentos e outras 
pesquisas de natureza estatística 
efetuadas pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE 

Atividades de 
pesquisa 

VI, b – Atividades de identificação 
e demarcação territorial 

Atividades 
de marcação, 
inspeção e 
manutenção de 
marcos 
divisórios 

VI, m – Atividades de assistência à 
saúde para comunidades 
indígenas 

  

  
6. Vê-se, claramente, que muitas das atividades de campo para as quais a Lei 
n. 8.216/91 previu o pagamento da indenização de campo estão previstas 
para serem exercidas justamente por servidores temporários, contratados 
nos termos da Lei n. 8.745/93. Logo, restringir a gratificação aos servidores 
efetivos parece-nos, com a devida vênia, esvaziar em grande parte o art. 16 
daquele diploma legal. 
  
7. Ademais, é de se ter presente que as atividades de campo descritas no 
art. 16 da Lei n. 8.216/91 são meramente exemplificativas, haja vista a 
redação normativa a elas se reportar após a expressão “tais como”. 
  
8. Dito isso, cumpre observar se restam preenchidos os requisitos para o 
pagamento da indenização por trabalho de campo, previstos no art. 16 da 
Lei nº 8.216/91, quais sejam: 1) afastamento da zona considerada urbana do 
município de sede; 2) execução de trabalho de campo, neste caso, pesquisa; 
e 3) não percepção de diária. 
  
9. Compulsando os autos virtuais, observa-se que o autor preencheu os 
requisitos acima referidos. Consta dos documentos (anexos 05/06) que o 
autor se deslocou para áreas situadas fora do município de lotação para a 
execução de trabalho de campo. Por outro lado, há deslocamentos para os 
quais não houve a percepção de diárias, razão pela qual a estes o autor faz 
jus à indenização de campo. 
  
10. Relativamente à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 
dada pela Lei nº 11.960/2009, esta TR, no julgamento de recurso ordinário 



interposto nos Processo nºs 0503667-71.2015.4.05.8200 e 0500333-
29.2015.4.05.8200, entendeu “inconstitucional a utilização da Taxa 
Referencial como índice de correção monetária a ser aplicável às 
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública”, definindo, quanto à 
matéria, que “devem ser aplicados os índices de correção monetária 
previstos no Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal 
(INPC, IPCA-E, SELIC, conforme o caso)” e “com relação à taxa de juros de 
mora aplicável às condenações, deve ser observado o Manual de 
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal que dispõe que deve ser 
aplicada a disciplina prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com as 
modificações operadas pela Lei n. 11.960/2009 (e, a partir de 2012, também 
com as modificações determinadas pela MP n. 567/2012, convertida na Lei 
n. 12.703/2012)”. 
  
10. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento 
ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, 
por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso do ente 
público, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de 
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Sem 
custas. 

Já o Acórdão contraposto da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, possui 
entendimento diametralmente oposto, qual seja, da impossibilidade de pagamento da 
indenização de campo aos servidores contratados pelo regime jurídico da Lei nº 
8.745/93, nos seguintes termos: 

“Autos n. 0509705-13.2017.4.05.8400 EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. ART. 16 DA LEI Nº 
8.216/1991. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI 8.745/93. 
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO 
RECURSO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, 
insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente o pedido de 
indenização por trabalhos de campo. Aduz, em síntese, que faz jus à 
indenização de campo, posto que houve deslocamentos para fora de seu 
município de lotação para realização de pesquisas. 2. A Lei nº 8.216/1991, 
que dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos, em seu artigo 16, 
prevê o pagamento de indenização aos servidores que se afastarem do local 
de trabalho, sem direito à percepção de diárias, para realizarem trabalhos 
de campo. Tal legislação não abrange os servidores contratados, haja vista 
serem regidos por legislação específica, qual seja, a Lei nº 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. 3. Ao dirimir a lide, destacou o julgador monocrático: "Aduz o 
requerente que, na qualidade de servidor público temporário, na forma da 
Lei nº 8.745/93, faz jus a indenização de campo em razão de deslocamentos 



fora da área urbana do município sede [Santa Cruz/RN] para realização de 
pesquisas, vez que não houve indenização de diárias. Defende, portanto, 
com arrimo no art. 16 da Lei nº 8.216/91 e no Decreto nº 343/91, que lhe 
assiste o direito à indenização por trabalho de campo. A pretensão da parte 
autora não encontra guarida nas normas na quais se ampara, vez que não 
abarcam a condição de servidor temporário. Nesse sentido, colhese o 
seguinte julgado: ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO 
IBGE. ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO. SERVIÇO TEMPORÁRIO DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. RESERVA DA 
LEI E RESERVA DO POSSÍVEL. SÚMULA 339 DO STF. 1. Remessa necessária 
contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e 
Estatística – ASSIBGE em face do IBGE, que julgou procedente o pedido do 
demandante compelindo o demandado ao pagamento de indenização de 
campo, prevista no art. 16 da Lei 8.745/91, a trabalhadores temporários 
contratados sob a égide da Lei 8.745/93, bem como dos atrasados devidos 
aos que desenvolveram atividades de campo e não receberam a 
indenização, corrigidos e atualizados monetariamente, respeitada a 
prescrição.2. Dever de prestação do Estado em favor de servidores públicos 
e destinado a locomoção eventual. Pretensão de contratados (temporários) 
que esbarra no princípio da reserva da lei e na reserva do possível. Incidência 
da Súmula 339/STF. 3. Remessa Necessária provida. (TRF2, 5ª Turma 
Especializada, Processo nº 0128344-73.2013.4.02.5101, Rel. Des. Ricardo 
Perlingeiro, julgamento em 13/10/2015). Desta feita, deixo de acolher a 
pretensão deduzida em juízo.”. – Trecho da sentença ( anexo 25). 4. No caso 
dos autos, o autor era servidor temporário do IBGE, regido pela Lei nº 
8.745/93 (anexo 07). Assim, da análise do art. 11 da Lei supracitada, observa-
se que este dispositivo não contempla a indenização de campo para os 
servidores contratados, mas tão somente para os servidores públicos 
efetivos, regido pela lei 8.112/90. Portanto, como não há previsão legal 
dessa espécie remuneratória para os servidores contratados, não faz jus o 
autor a sua percepção. 5. Recurso inominado improvido. 6. Honorários 
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, bem como custas, pela parte 
recorrente sucumbente ficando a execução suspensa em razão do 
deferimento da justiça gratuita (§ 3º do art. 98 do CPC). ACÓRDÃO Vistos, 
relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 
Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto 
pela parte autora, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. Verificado o 
trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial 
Federal Cível para o cumprimento do acórdão, após baixa na distribuição. 
Natal, data do julgamento. FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES Juiz Federal 
da 3ª Relatoria da Turma Recursal do RN”  

Entendo configurado o confronto de teses de direito material. 



A contratação por necessidade temporária por excepcional interesse público, encontra-
se disciplinada no art. 37, IX, da CF, de seguinte teor: 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

O art. 11 da Lei nº 8.745/93, por sua vez, dispõe: 

“Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto 
nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 63 a 80; 97; 104 a 109; 110, incisos, I, in fine, e II, 
parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e parágrafo 
único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, 
incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, incisos I, primeira parte, a III, e §§ 1º a 
4º; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Pela leitura do art. 11, da Lei nº 8.745/93, extrai-se que o servidor contratado pelo 
regime jurídico peculiar do art. 37, IX, da CF, possui direito à percepção de diversas 
vantagens da Lei nº 8.112/90, inclusive diárias(arts. 58 e 59, da Lei nº 8.112/90), mas 
não há previsão de pagamento de indenização de campo.  

A Administração pública não pode efetuar o pagamento da indenização de campo aos 
servidores contratados pelo regime jurídico da Lei nº 8.745/93, porque a indenização de 
campo foi criada para os servidores efetivos, regidos pela Lei nº 8112/90. No início da 
vigência da Lei nº 8.216/91, não havia sido regulamentado o art. 37, IX, da CF, o que 
somente foi acontecer com a vigência da Lei nº 8.745/93, evidenciando que a 
indenização de campo não foi criada para ser aplicada a regime jurídico diverso do 
RJU(8.112/90). 

O STJ, RE 1.679.990 – RJ, na Relatoria do Ministro Og Fernandes, exarou entendimento 
no mesmo sentido do entendimento ao ora esposado, como se passa a transcrever a 
Ementa do referido aresto: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.679.990 - RJ (2017/0146641-0) RELATOR : 
MINISTRO OG FERNANDES RECORRENTE : ASSIBGE SINDICATO NACIONAL 
TRAB F.P.F.GEO E ESTATISTICA ADVOGADO : PAULO VINICIUS 
NASCIMENTO FIGUEIREDO - RJ132642 RECORRIDO : INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE DECISÃO Vistos, etc. 
Trata-se de recurso especial interposto pelo Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores em Fundações Públicas de Geografia e Estatística - ASSIBGE, 
com amparo no art. 105, III, a e c, da CF/1988, contra acórdão do Tribunal 
Regional Federal da 2ª região, assim ementado (e-STJ, fl. 131): 
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO IBGE. ART. 37, IX DA 
CONSTITUIÇÃO. SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. RESERVA DA LEI E RESERVA DO 
POSSÍVEL. SÚMULA 339 DO STF. 1. Remessa necessária contra sentença 
proferida em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato Nacional dos 



Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística - 
ASSIBGE em face do IBGE, que julgou procedente o pedido do demandante 
compelindo o demandado ao pagamento de indenização de campo, 
prevista no art. 16 da Lei 8.745/91, a trabalhadores temporários 
contratados sob a égide da Lei 8.745/93, bem como dos atrasados devidos 
aos que desenvolveram atividades de campo e não receberam a 
indenização, corrigidos e atualizados monetariamente, respeitada a 
prescrição. 2. Dever de prestação do Estado em favor de servidores 
públicos e destinado a locomoção eventual. Pretensão de contratados 
(temporários) que esbarra no princípio da reserva da lei e na reserva do 
possível. Incidência da Súmula 339/STF. 3. Remessa Necessária provida. 
Nas razões do especial, alega a parte interessada violação dos arts. 4º do 
Decreto n. 5.992/2006 e 16 da Lei n. 8.216/1991, defendendo, em síntese, 
o reconhecimento do direito de pagamento indenizatório de campo, 
estipulada na Lei n. 8.216/1991, aos servidores temporários contratados 
sob a égide da Lei n. 8.745/1993. Argumenta, em síntese, que, "conforme 
se extrai dos dispositivos legais em comento, os servidores de toda e 
qualquer categoria funcional têm direito à indenização de campo 
estabelecida no artigo 16 da Lei n. 8.216/91, motivo pelo qual é 
expressamente vedado à Administração Pública deixar de pagar o 
benefício aos servidores temporários que realizem as atividades 
estabelecidas na norma" (e-STJ, fl. 145). Contrarrazões apresentadas às e-
STJ, fls. 145-175. Parecer do Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 233-237) 
pelo não conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 
283/STF. É o relatório. Do cotejo das razões declinadas no apelo nobre com 
a fundamentação apresentada no acórdão recorrido, verifica-se que a 
irresignação não ultrapassa a fase do conhecimento. Acerca da 
controvérsia relativa ao pagamento de indenização de campo aos 
servidores temporários contratados, o aresto combatido encontra-se 
sedimentado nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 127-130): Conforme 
relatado, cuida-se remessa necessária contra sentença proferida em ação 
ordinária ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores em 
Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística - ASSIBGE em face 
do IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que 
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, 
bem como dos atrasados devidos aos que desenvolveram atividades de 
campo e não receberam a indenização, corrigidos e atualizados 
monetariamente, respeitada a prescrição qüinqüenal. Trata-se de 
contratação de trabalhador para prestação de serviço temporário de 
excepcional interesse público, na forma do artigo 37, IX, da Constituição 
Federal, aplicando-se o regramento institucional para regulamentação da 
relação jurídica formal estabelecida entre o Poder Público e o contratado 
(Lei 8.745/93). No caso em tela, verifica-se que o demandado deixou de 
conceder a indenização de campo - ora pleiteada nessa ação aos seus 
contratados temporários a partir de fevereiro de 2002 - porque não haveria 



previsão legal para o pagamento do benefício. Por sua vez, o demandante 
entende que a previsão do benefício constante no art. 16 da Lei 8.216/91 
c/c artigo 4o do Decreto 5.992/06, abrange os contratados 
temporariamente. [...] Além disso, o ASSIBGE afirma que o art. 11 da Lei 
8.745/93 c/c art. 58 da Lei 8.112/90 também contém contém regra 
favorável ao seu pleito. [...] Entretanto, não há como admitir a 
equiparação proposta, uma vez que a demanda se refere a trabalhadores 
contratados em condição temporária e excepcional, regido por lei própria 
e adstritos ao previsto no contrato de trabalho. [...] Não obstante o art. 
11 da Lei 8.745/93 dispor que os contratados terão direito ao previsto no 
art. 58 da Lei 8.112/90, os parágrafos 2º e 3º deste artigo 58 fulminam a 
hipótese dos trabalhadores temporários do IBGE perceberem a 
indenização, isso porque que a finalidade da norma é conceder o benefício 
em situações de excepcional deslocamento do servidor, situação 
exatamente contrária é a dos representados pelo demandante. [...] No 
que concerne ao art. 16 da Lei 8.216/91, infere-se deste comando 
normativo que a indenização pleiteada será deferida ''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". Contudo, entendo que o 
benefício versado na norma em questão tem como alvo apenas para 
servidores titulares de cargos públicos, excluindo-se, portanto, agentes 
políticos, empregados públicos, particulares em colaboração com a 
Administração e contratados temporários. Ademais, o art. 4º do Decreto 
que regulamenta a Lei 8.216/91 diz que a indenização é devida quando o 
servidor" se afastar da zona considerada urbana de seu município de sede 
", o que não foi provado pelo demandante. Com efeito, pode-se concluir 
que não há norma específica prevendo indenização de campo para os 
contratados temporários para serviço de excepcional interesse público. 
Assim, a Administração Pública federal está desobrigada de realizar a 
concessão do benefício aos contratados temporários do IBGE. Dessa 
forma, em observância à reserva da lei e à reserva do possível (É a reserva 
do possível um limite à intervenção jurisdicional nas políticas públicas 
sociais? Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, v. 2, p. 163-
185, 2013), não pode o demandante adquirir, por via judicial, o benefício 
pleiteado. Incidência da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. No 
presente recurso especial, sustenta a parte recorrente a extensão da 
referida gratificação a toda categoria funcional que desempenha 
atividades de campo, independente da natureza do vínculo com a 
Administração Pública, sob o argumento de que a Lei n. 8.216/1991 e seu 
regulamento, Decreto 5.992/1996, garantem o pagamento de indenização 
aos servidores de toda e qualquer categoria funcional que se afastarem da 
zona considerada urbana da sede do município onde exercem suas 
atividades, com o objetivo de realizar tarefas de pesquisa. No entanto, o 
mencionado argumento mostra-se insuficiente para afastar todos os 



fundamentos centrais utilizados pela Corte regional para indeferir o pleito 
indenizatório, em especial, a justificativa de que"o art. 4º do Decreto que 
regulamenta a Lei 8.216/91 diz que a indenização é devida quando o 
servidor se afastar da zona considerada urbana de seu município de sede, 
o que não foi provado pelo demandante". Este é, também, o entendimento 
do Ministério Público Federal, o qual, no parecer de e-STJ, fls. 233-237, 
concluiu que a recorrente não conseguiu enfrentar o fundamento de que"o 
benefício é devido em caráter excepcional, condicionado à prova de 
deslocamento do servidor a zona externa ao perímetro urbano do 
município-sede da instituição ao qual está vinculado"(e-STJ, fl. 237). Dessa 
forma, a não impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão 
recorrido atrai a aplicação do óbice da Súmula 283/STF, inviabilizando o 
conhecimento do apelo extremo.A propósito: PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO 
ALIMENTAR PELO ESTADO. ALERGIA À LACTOSE. ALEGADA OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 
SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 
211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO 
SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 
ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA SUSTENTAR A 
PRETENSÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Ausente a impugnação a 
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial 
não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da 
Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. [...] 5. 
Recurso especial não conhecido. (REsp 1.367.651/MG, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 3/12/2013) Ante o exposto, com 
fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso especial. 
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2017. Ministro Og 
Fernandes Relator (STJ - REsp: 1679990 RJ 2017/0146641-0, Relator: 
Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 20/10/2017) 

Assim, proponho a seguinte tese: 

“Os servidores contratados pelo IBGE, pelo regime jurídico da Lei nº 8.745/93, por falta 
de previsão legal que os contemple, não possuem o direito à percepção da indenização 
de campo, nos termos do art. 16, da Lei nº 8.216/91.”  

III – Conclusão 

Dou provimento ao Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência para 
determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo da Turma Recursal da Paraíba e 
determinar que o Juízo de origem realize a adequação do Acórdão recorrido ao 
entendimento esposado no presente julgado. 

     A C Ó R D Ã O 



A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decide, 
por unanimidade, dar provimento ao Incidente Regional de Uniformização de 
Jurisprudência, nos termos do Relatório, Voto e Ementa supras. 

    Recife, data da movimentação. 

 

    Flávio Roberto Ferreira de Lima 
         Juiz Federal da 1ª TR-PE 
 
VOTO VENCEDOR 



0502438-90.2017.4.05.8205 

Recorrente : IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA  

Adv/Proc: Procuradoria Federal 

Recorrido (a): Rodolfo Andre Brito Araujo  

Adv/Proc: Simone Máximo Vieira (PB010933 ) 

Origem:  Turma Recursal  SJPB 

Relator originário: Juiz Federal Flávio Roberto  Ferreira de Lima 

Relator para o voto: Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça 

  

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. PRECEDENTES DESTA 
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (PEDILEF Nº 0512014-
25.2017.4.05.8200) INCIDENTE ADMITIDO E IMPROVIDO. 

   

VOTO 

   

1. 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 confirmou a sentença de procedência 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. 

2. A matéria já fora devidamente analisada por esta eg. Turma Regional de Uniformização no 
julgamento do PEDILEF nº 0512014-25.2017.4.05.8200, validado em 22.03.2021, que se 
transcreve: 

“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. 0509705-13.2017.4.05.8400, 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 contratados 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.” 

3. Desta feita, resta claro que a matéria objeto do presente incidente já está devidamente 
solucionada, por esta eg. Turma Recursal, não havendo motivo apto a não acatar o 
entendimento já consolidado.  

4. Em face do exposto, confirmando o entendimento firmado no PEDILEF nº 0512014-
25.2017.4.05.8200, voto no sentido de admitir o presente incidente e negar-lhe provimento. 

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, 07 de junho de 2021. 

  

 SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por maioria, dar provimento ao 
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do voto de Dr. 
Sérgio José Wanderley Mendonça. Vencidos o Relator e Dr. Eduardo. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

06. 0500455-28.2018.4.05.8300 
Recorrente : Iraneide Maria Dos Santos  
Adv/Proc: Fylipe Stefany Dos Santos Gonzaga (PE035257) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem:  2ª Turma Recursal  SJPE 
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto  Ferreira de Lima 
 
VOTO VENCIDO 

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 CONCESSÃO 
DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. OBSTÁCULO DA SÚMULA Nº 42 DA TNU.  E DA 
QUESTÃO DE ORDEM 35 DA TNU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO E IRUJ NÃO 
CONHECIDO. 



1. A pretensão da parte Autora é de reforma da decisão do Presidente deste Turma 
Regional de Uniformização, que negou seguimento ao Incidente Regional de 
Uniformização de Jurisprudência – IRUJ, alegando que está devidamente demonstrado 
o confronto in abstrato da tese jurídica. 

2. O julgado da 2ª TR-PE, ora recorrido, concedeu a pretensão da parte Autora e 
considerou o direito da parte Autora contar o tempo de laborado após o requerimento 
administrativo até a data do ajuizamento da demanda, sob o fundamento de que ao 
tempo do requerimento administrativo ainda faltavam 02 meses para a obtenção do 
benefício postulado, tendo consignado que a DIB seria devida a partir da citação. 
 
3. O Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência – IRUJ foi interposto e a 
parte Recorrente alegou que”...não foi observado que a Recorrente faria jus em data 
anterior a conclusão do Processo Administrativo, ou seja, anterior a conclusão do 
Processo Administrativo, findando em 21/07/2017, tendo implementado em 
06/01/2017, pelo que passa a demonstrar seu inconformismo no mérito.”   
 
4. A parte Recorrente defendeu, ainda, que o julgado Acórdão desafiado se contrapôs a 
julgado da 3ª TR-PE por não ter aplicado o art. 690 da IN INSS/PRES 77/2015, de seguinte 
teor: "Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não 
satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em 
momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de 
reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por 
escrito.”  
 
5. Examinando o teor do Acórdão recorrido verifica-se que o mesmo não examinou a 
aplicação do art. 690 da IN INSS/PRES 77/2015, de modo que não foi demonstrado o 
confronto de teses jurídicas que permita o exame do presente IRUJ. 
 
6. No caso em tela, confrontando-se os julgados acima transcritos percebe-se que não 
há similitude fática entre os julgados contrapostos.  Os benefícios concedidos são 
diversos, bem como a aplicação do art. 690 da IN INSS/PRES 77/2015 no presente caso 
exigiria investigar a presença ou não de autorização escrita do Segurado para a 
reafirmação da DER. 

7. O Acórdão recorrido não traz informação de que a parte Autora preencheu os 
requisitos para a concessão da aposentadoria especial durante a tramitação do processo 
administrativo. Ou seja, para realizar o confronto dos Acórdãos contrapostos não é 
suficiente a análise dos arestos, exigindo-se verificar se o processo administrativo ainda 
estava pendente de análise ou não quando a parte Autora preencheu os requisitos para 
a concessão do benefício, o que também inviabiliza o conhecimento do presente IRUJ, 
com fundamento na Súmula nº 42 da TNU. 

8. A admissibilidade do recurso não pode ser ultrapassado pois não houve a “efetiva 
apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o 
acórdão impugnado.” (Questão de Ordem 35 da TNU). 



 
9. 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: 

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 2ª TR/PE, sob o fundamento de que 
os argumentos elencados pela parte recorrente em seu incidente de 
uniformização encontram-se dissociados do fundamento do acórdão 
recorrido. 
A Turma Recursal reformou sentença de parcial procedência do pedido de 
aposentadoria especial. A 2ª TR/PE entendeu pela possibilidade de se 
considerar o tempo de contribuição compreendido entre a DER e a data do 
ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento 
para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão 
de benefício previdenciário. 
A parte autora, ora agravante, sustenta, quanto a Data de Início do Benefício 
(DIB), que faria jus a fixação do benefício de aposentadoria especial em data 
anterior a conclusão do Processo Administrativo e, portanto, com efeitos 
financeiros retroativos anterior a conclusão do processo administrativo. 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ª TR/PE (0510432-
78.2017.4.05.8300), 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. 
No presente caso, a divergência cinge-se sobre a possibilidade de 
reafirmação da DER. 
O acórdão paradigma da 3ª TR/PE entendeu pela possibilidade de se 
considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, 
reafirmando-se a data de entrada do requerimento para o momento de 
implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício 
previdenciário. 



Na específica hipótese dos autos, o acórdão recorrido, por sua vez, entendeu 
que na DER faltavam 2 (dois) meses de atividade sob condições especiais 
para a concessão de aposentadoria especial. 
Diante dessas considerações, 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, observa-se que a decisão colegiada recorrida teve como 
fundamento os elementos probatórios dos autos. A argumentação trazida 
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. Desta 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 
inadmitiu indevidamente o IRUJ.  

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. 

O Acórdão recorrido, oriundo da 2ª Turma Recursal de Pernambuco, possui o seguinte 
teor: 

EMENTA 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO 
ACIMA DO LIMITE TOLERÁVEL. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PPP VÁLIDO. 
REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. DIREITO DO SEGURADO AO 
BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO. 
VOTO 
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou 
procedente em parte o pleito de concessão de aposentadoria especial. 



2. A parte autora defende que até a DER (03/11/2016) foi apurado tempo 
especial de 24 anos e 10 meses, porém, deve ser computado o período de 
atividade após a DER, com vistas a lhe assegurar o direito ao benefício mais 
vantajoso, no caso, aposentadoria especial. 
3. Com razão a parte autora. Na DER, faltava para a concessão de 
aposentadoria especial apenas 2 meses de atividade sob condições 
especiais, inexistindo óbice para cômputo do período compreendido entre a 
DER e a data do ajuizamento da ação, ocasião em que todos os requisitos 
para aposentação foram preenchidos. 
4. A TNU fixou o entendimento de que deve ser garantido ao segurado o 
recebimento de benefício mais vantajoso, com a admissão da contagem de 
tempo para a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de 
contribuição a partir da reafirmação da Data de Entrada do Requerimento 
(DER) até o momento da sentença. Nesse sentido, acosto o seguinte 
precedente: 
“PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO 
DA DER. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. 
INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO À ORIGEM PARA 
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO. 1. Trata-se de pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal apresentado pela parte autora 
contra acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que 
reformou parcialmente a sentença para reconhecer o exercício de atividade 
especial e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição em 
coeficiente proporcional. (...) 11. No mérito, a 2ª.Turma Superior Tribunal de 
Justiça firmou posicionamento, na linha da jurisprudência consolidada 
naquela Corte, no sentido de que “o fato superveniente contido no artigo 
462 do CPC deve ser considerado no momento do julgamento a fim de evitar 
decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e 
da segurança jurídica”(AgRg nos EDcl no REsp 1457154 / SE, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12/02/2016). Isso, desde que guarde 
pertinência com a causa de pedir e pedido inicial, não podendo importar 
alteração nos limites da demanda inicialmente estabelecidos (REsp. 
1420700 / RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/05/2015). 
Especificamente acerca do cômputo de tempo de contribuição no curso da 
demanda, pronunciou-se a 1ª.Turma daquela Corte, in litteris: 
“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DA CARÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior 
Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não constitui 
julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância 
dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede 
benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos. 2. O art. 687 e 
690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de 2015, que 
repete as já consagradas proteções ao segurado dispostas em Instruções 
Normativas anteriores, dispõe que, se o postulante de uma prestação 
previdenciária preenche os requisitos legais somente após o pedido, o ente 



autárquico reconhece esse fato superveniente para fins de concessão do 
benefício, fixando a DIB para o momento do adimplemento dos requisitos 
legais. 3. Essa mesma medida deve ser adotada no âmbito do processo 
judicial, nos termos do art. 462 do CPC, segundo o qual a constatação de fato 
superveniente que possa influir na solução do litígio deve ser considerada 
pelo Tribunal competente para o julgamento, sendo certo que a regra 
processual não se limita ao Juízo de primeiro grau, porquanto a tutela 
jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma 
como se apresenta no momento do julgamento. 4. As razões dessa proteção 
se devem ao fato de que os segurados não têm conhecimento do complexo 
normativo previdenciário, sendo certo que a contagem do tempo de serviço 
demanda cálculo de difícil compreensão até mesmo para os operadores da 
área. Além disso, não é razoável impor aos segurados, normalmente em 
idade avançada, que intentem novo pedido administrativo ou judicial, 
máxime quando o seu direito já foi adquirido e incorporado ao seu 
patrimônio jurídico. 5. Diante dessas disposições normativas e dos princípios 
da economia e da celeridade processual, bem como do caráter social das 
normas que regulamentam os benefícios previdenciários, não há óbice ao 
deferimento do benefício, mesmo que preenchidos os requisitos após o 
ajuizamento da ação. 6. Recurso Especial provido para julgar procedente o 
pedido de concessão de aposentadoria a partir de agosto de 2006.” (REsp. 
1296267 / RS, Rel. Min. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 
11/12/2015). 12. Por essa forma, tem-se que as duas Turmas integrantes da 
1ª. Seção do STJ, com atribuição para a matéria, chancelam a possibilidade 
de considerar-se fato superveniente havido no curso da demanda, no 
respectivo julgamento, desde que não importe alteração do pedido e causa 
de pedir, como ocorre na hipótese em concreto. 13. Isso posto, em 
observância aos mencionados precedentes do E. STJ, cumpre a 
uniformização da jurisprudência deste colegiado no sentido de considerar 
fato superveniente o tempo de contribuição transcorrido no curso da lide, 
aplicando o disposto no art. 462 do CPC, com escopo à reafirmação da DER 
na data em que houver o preenchimento dos requisitos legais necessários 
para concessão do benefício pretendido pela parte autora, em 
conformidade com o acervo probatório dos autos e atentando aos limites da 
demanda. 14. O voto é por conhecer e dar parcial provimento ao incidente 
de uniformização de jurisprudência, determinando o retorno dos autos à 
Turma Recursal de origem para proceder à adequação à jurisprudência 
acima uniformização, aferindo a existência de elementos suficientes para 
cômputo de tempo de serviço posterior à DER.” 
(PEDILEF 00015903220104036308, JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA, 
TNU, DOU 01/04/2016 PÁGINAS 159/258.) 
5. Conforme PPP colacionado no anexo 28, o vínculo laboral computado até 
a DER como especial e não impugnado pelo INSS, continuou ativo até o 
ajuizamento da ação, em 14/01/2018, restando comprovada a submissão da 
autora ao mesmo agente nocivo (ruído), acima do limite tolerável. 
6. Destarte, deve o intervalo de 04/11/2016 a 14/01/2018 ser acrescido ao 
tempo apurado na sentença, o que equivale a 1 ano, 2 meses e 12 dias, 



passando a autora a contar, na data do ajuizamento, com 26 anos e 11 dias, 
total suficiente à concessão do benefício de aposentadoria especial 
postulado. A DIB deve coincidir com a data da citação, respeitada a 
prescrição quinquenal. Os atrasados devem ser atualizados em 
conformidade com o RE 870.947/SE (Tema 810-STF). 
7. Por último, visando evitar descabidos e protelatórios embargos de 
declaração, ressalte-se que não existe a menor necessidade de manifestação 
expressa sobre os todos os argumentos jurídicos levantados pelas partes, eis 
que as razões já expostas neste decisum são suficientes para julgamento de 
todos os pedidos formulados. Idêntico raciocínio se aplica ao 
prequestionamento. Não há obrigação de manifestação expressa sobre 
todas as teses jurídicas apontadas como tal. O único propósito de 
prequestionar a matéria a ser eventualmente levada ao conhecimento das 
Cortes Superiores, sem que ocorra, na hipótese, qualquer dos pressupostos 
elencados no art. 1.022 do Código de Ritos, não constitui razão suficiente 
para a oposição dos embargos declaratórios, consoante prega a pacífica 
jurisprudência do STJ. E insta acentuar, igualmente, que os embargos de 
declaração não se prestam para reanálise de pedidos já decididos. 
8. Recurso provido. 
9. Sem condenação em honorários advocatícios. 
10. Cumpridos os requisitos do art. 300 do Código de Processo 
Civil, DETERMINO a antecipação dos efeitos da tutela, com a imediata 
revisão do benefício. A autarquia previdenciária terá o prazo de 30 dias para 
comprovar o cumprimento da obrigação aqui determinada, sob pena de 
multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). 
11. É como voto.(DESTAQUES INEXISTENTES NO ORIGINAL) 

 

A parte Autora defendeu que o julgado exarado está em confronto com julgado exarado 
pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco, de seguinte teor: 

EMENTA 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REAFIRMAÇÃO DA DER. ART. 690 DA IN 
INSS/PRES 77/2015. PRECEDENTE DA TNU. RECURSO PROVIDO. 
 

VOTO 
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença 
que acolheu em parte a sua pretensão, para condenar o INSS a lhe conceder 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos proporcionais, 
bem como a lhe pagar as parcelas vencidas a partir da data da propositura 
da ação (26/06/2017). 
Defende o ora recorrente que a concessão do benefício deve retroagir à data 
do Protocolo de Habilitação (12/12/2016), momento em que já tinha 
cumprido todos os requisitos legais.  
Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia. 



Pois bem. 
A controvérsia diz respeito à possibilidade de reafirmação da DER, tendo em 
vista o autor somente ter preenchido os requisitos legais para a concessão 
do benefício em momento posterior à data do requerimento administrativo. 
De acordo com a planilha acostada sob o anexo 34 (parte integrante da 
sentença), o autor, na DER (01/09/2016), contava com 34 anos e 2 dias de 
contribuição, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria 
proporcional. Ainda segundo a planilha, para fazer jus ao benefício, o 
demandante deveria cumprir o tempo mínimo de 34 anos, 3 meses e 1 dia, 
o que foi por ele atendido durante a tramitação do processo administrativo, 
conforme se infere da missiva do anexo 4, com data de 28/02/2017. 
Dispõe o art. 690 da IN INSS/PRES 77/2015:  
"Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado 
não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os 
implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao 
interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para 
sua efetivação a expressa concordância por escrito".  
No caso em tela, tendo em vista que o tempo contributivo foi atingido pelo 
segurado durante o processo administrativo, a DER deve ser reafirmada para 
a data da implementação desse requisito. Nesse sentido, já decidiu a TNU: 
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 
AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO 
DA DER. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. 
INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO À ORIGEM PARA 
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO. [...] 11. No mérito, a 
2ª.Turma Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, na linha da 
jurisprudência consolidada naquela Corte, no sentido de que “o fato 
superveniente contido no artigo 462 do CPC deve ser considerado no 
momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar 
os princípios da economia processual e da segurança jurídica”(AgRg nos EDcl 
no REsp 1457154 / SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 
12/02/2016). Isso, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e 
pedido inicial, não podendo importar alteração nos limites da demanda 
inicialmente estabelecidos (REsp. 1420700 / RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, DJe 28/05/2015). Especificamente acerca do 
cômputo de tempo de contribuição no curso da demanda, pronunciou-se a 
1ª.Turma daquela Corte, in litteris: “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DA 
CARÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem 
entendimento consolidado de que não constitui julgamento extra ou ultra 
petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para 
concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por 
entender preenchidos seus requisitos. 2. O art. 687 e 690 da Instrução 
Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de 2015, que repete as já 
consagradas proteções ao segurado dispostas em Instruções Normativas 
anteriores, dispõe que, se o postulante de uma prestação previdenciária 



preenche os requisitos legais somente após o pedido, o ente autárquico 
reconhece esse fato superveniente para fins de concessão do benefício, 
fixando a DIB para o momento do adimplemento dos requisitos legais. 3. 
Essa mesma medida deve ser adotada no âmbito do processo judicial, nos 
termos do art. 462 do CPC, segundo o qual a constatação de fato 
superveniente que possa influir na solução do litígio deve ser considerada 
pelo Tribunal competente para o julgamento, sendo certo que a regra 
processual não se limita ao Juízo de primeiro grau, porquanto a tutela 
jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma 
como se apresenta no momento do julgamento. 4. As razões dessa proteção 
se devem ao fato de que os segurados não têm conhecimento do complexo 
normativo previdenciário, sendo certo que a contagem do tempo de serviço 
demanda cálculo de difícil compreensão até mesmo para os operadores da 
área. Além disso, não é razoável impor aos segurados, normalmente em 
idade avançada, que intentem novo pedido administrativo ou judicial, 
máxime quando o seu direito já foi adquirido e incorporado ao seu 
patrimônio jurídico. 5. Diante dessas disposições normativas e dos princípios 
da economia e da celeridade processual, bem como do caráter social das 
normas que regulamentam os benefícios previdenciários, não há óbice ao 
deferimento do benefício, mesmo que preenchidos os requisitos após o 
ajuizamento da ação. 6. Recurso Especial provido para julgar procedente o 
pedido de concessão de aposentadoria a partir de agosto de 2006.” (REsp. 
1296267 / RS, Rel. Min. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 
11/12/2015). 12. Por essa forma, tem-se que as duas Turmas integrantes da 
1ª. Seção do STJ, com atribuição para a matéria, chancelam a possibilidade 
de considerar-se fato superveniente havido no curso da demanda, no 
respectivo julgamento, desde que não importe alteração do pedido e causa 
de pedir, como ocorre na hipótese em concreto. 13. Isso posto, em 
observância aos mencionados precedentes do E. STJ, cumpre a 
uniformização da jurisprudência deste colegiado no sentido de considerar 
fato superveniente o tempo de contribuição transcorrido no curso da lide, 
aplicando o disposto no art. 462 do CPC, com escopo à reafirmação da DER 
na data em que houver o preenchimento dos requisitos legais necessários 
para concessão do benefício pretendido pela parte autora, em 
conformidade com o acervo probatório dos autos e atentando aos limites da 
demanda. 14. O voto é por conhecer e dar parcial provimento ao incidente 
de uniformização de jurisprudência, determinando o retorno dos autos à 
Turma Recursal de origem para proceder à adequação à jurisprudência 
acima uniformização, aferindo a existência de elementos suficientes para 
cômputo de tempo de serviço posterior à DER.” (PEDILEF 
00015903220104036308, JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA, TNU, 
DOU 01/04/2016 PÁGINAS 159/258, grifos acrescidos.) 
Do exposto, dou provimento ao recurso, para fixar a DIB em 12/12/2016, 
sendo mantida a sentença em seus demais termos. 
Sem honorários, por inexistir recorrente vencido. Sem custas. 

ACÓRDÃO 



Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decide a Terceira Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto-ementa da relatora. 
Recife, data do julgamento.( .(DESTAQUES INEXISTENTES NO ORIGINAL) 
 

O julgado paradigma da 3ª TR-PE aplicou o art. 690 da IN INSS/PRES 77/2015 para os fins 
de reafirmar a DER a partir de quando a parte Autora implementou os requisitos para a 
concessão da “aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos 
proporcionais”.  

Destaco, ainda, o seguinte trecho do Acórdão paradigma: 

Ainda segundo a planilha, para fazer jus ao benefício, o demandante deveria 
cumprir o tempo mínimo de 34 anos, 3 meses e 1 dia, o que foi por ele 
atendido durante a tramitação do processo administrativo, conforme se 
infere da missiva do anexo 4, com data de 28/02/2017. 

Enquanto isso, o julgado da 2ª TR-PE determinou a concessão do benefício de 
aposentadoria especial a partir do requerimento, em que destaco: 

Conforme PPP colacionado no anexo 28, o vínculo laboral computado até a 
DER como especial e não impugnado pelo INSS, continuou ativo até o 
ajuizamento da ação, em 14/01/2018, restando comprovada a submissão da 
autora ao mesmo agente nocivo (ruído), acima do limite tolerável. 
 
6. Destarte, deve o intervalo de 04/11/2016 a 14/01/2018 ser acrescido ao 
tempo apurado na sentença, o que equivale a 1 ano, 2 meses e 12 dias, 
passando a autora a contar, na data do ajuizamento, com 26 anos e 11 dias, 
total suficiente à concessão do benefício de aposentadoria especial 
postulado. A DIB deve coincidir com a data da citação, respeitada a 
prescrição quinquenal.  

No caso em tela, confrontando-se os julgados acima transcritos percebe-se que não há 
similitude fática entre os julgados contrapostos.  Os benefícios concedidos são diversos, 
bem como a aplicação do art. 690 da IN INSS/PRES 77/2015 no presente caso exigiria 
investigar a presença ou não de autorização escrita do Segurado para a reafirmação da 
DER tal qual prevista no mencionado dispositivo, de segundo teor: 

"Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado 
não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os 
implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao 
interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para 
sua efetivação a expressa concordância por escrito".  

 



Além disso, no Acórdão recorrido não há informação de que a parte Autora preencheu 
os requisitos para a concessão da aposentadoria especial durante a tramitação do 
processo administrativo. Ou seja, para realizar o confronto dos Acórdãos contrapostos 
não é suficiente a análise dos arestos, exigindo verificar se o processo administrativo 
ainda estava pendente de análise ou não, inviabilizando o conhecimento do presente 
IRUJ. 

É oportuno citar, ainda, a Questão de Ordem nº 35 da TNU, de seguinte teor: 

Ementa: O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva 
apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que 
emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª Sessão 
Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013). 

 

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.  

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 interno e mantenho o não conhecimento do IRUJ.  

     A C Ó R D Ã O 

A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decide, 
por unanimidade, negar provimento ao Agravo interno, nos termos do Relatório, Voto 
e Ementa supras. 

    Recife, data da movimentação. 

 

    Flávio Roberto Ferreira de Lima 
         Juiz Federal da 1ª TR-PE 
 
VOTO VENCEDOR 



 
PROCESSO 0500455-28.2018.4.05.8300 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 
ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER FORMULADA EM SEDE DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACEITA PELO JUÍZO DE ORIGEM, O 
QUE AFASTA A DISCUSSÃO DA POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA 
SEARA DO INCIDENTE REGIONAL. DENTRO DA REALIDADE CONCRETA 
E OBSERVADOS OS FATOS, CONFIGURADO O DIREITO AO BENEFÍCIO. 
INCIDENTE PROVIDO. 

          Vistos... 

I.       O histórico. 

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

Aduz: a) que apesar de a 2ª TRSJPE ter admitido a contagem de tempo 
posterior à DER de 04/11/2016 a 14/01/2018, fixou a data do início do benefício 
na data do ajuizamento da ação, deixando de aplicar o art. 690 da IN 
INSS/PRES 77/2015; b) dissenso jurisprudencial em face de julgado proferido 
pela 3ª TRSJPE que, verificando que o tempo contributivo foi atingido pelo 
segurado durante o processo administrativo, estabeleceu que a DER deve ser 
reafirmada para a data da implementação desse requisito. 

Requer o provimento do incidente. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

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

Na espécie, a divergência cinge-se sobre a possibilidade de reafirmação 
da DER. 

No julgamento do Tema 995 dos representativos de controvérsia do STJ, 
decidiu-se que "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do 
Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a 
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o 
ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias 



ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de 
pedir". (REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 02/12/2019) 

Ainda no julgamento do representativo, por ocasião dos Embargos de 
Declaração, o STJ esclareceu que "a reafirmação da DER poderá ocorrer no 
curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. 
Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com 
a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício 
previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafirmada 
a DER". (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.063 - SP - Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques). 

Na espécie, a Turma Recursal de origem apreciou o direito ao cômputo 
de tempo posterior à DER, fixando a data do início do benefício na data do 
ajuizamento da ação, nos seguintes termos: 

“5. Conforme PPP colacionado no anexo 28, o vínculo laboral 
computado até a DER como especial e não impugnado pelo 
INSS, continuou ativo até o ajuizamento da ação, em 
14/01/2018, restando comprovada a submissão da autora ao 
mesmo agente nocivo (ruído), acima do limite tolerável. 

6. Destarte, deve o intervalo de 04/11/2016 a 14/01/2018 ser 
acrescido ao tempo apurado na sentença, o que equivale a 1 
ano, 2 meses e 12 dias, passando a autora a contar, na data do 
ajuizamento, com 26 anos e 11 dias, total suficiente à 
concessão do benefício de aposentadoria especial 
postulado. A DIB deve coincidir com a data da citação, 
respeitada a prescrição quinquenal. Os atrasados devem ser 
atualizados em conformidade com o RE 870.947/SE (Tema 
810-STF).” 

Em sede de embargos de declaração, alegou a parte autora que o tempo 
mínimo para a aposentação – considerados os períodos especiais reconhecidos 
– foi atingido durante o curso do processo administrativo, em 06/01/17. 

Embora pareça-me claro que a reafirmação demande causa de pedir e 
pedido, a instância ordinária, abrangendo inclusive o julgamento dos embargos 
de declaração, entendeu como possível sua incidência, ainda que com marco 
temporal distinto. Sendo assim, não se pode afastar a possibilidade em concreto 
de apreciação, posto que a discussão não é se cabe a reafirmação da DER sem 
formulação adequada a tempo e modo, mas, sim, de sua aplicação equivocada 
(que é o objeto do presente recurso). 

E, de fato, considerando os períodos especiais reconhecidos em juízo 
(constantes no acórdão recorrido, inclusive), a DER deve ser reafirmada para a 
data da implementação dos requisitos (DIB 06/01/17), com fundamento na 
QO/TNU nº. 38 (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, PROVEJO o agravo e, igualmente, o pedido de 
uniformização interposto pela parte autora, nos termos acima. 

Correção e juros na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, já 
observando o Tema 810 do STF. 

Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por 
maioria, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para Acórdão 
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Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por maioria, preliminarmente, dar 
provimento ao agravo interno para conhecer o Incidente de Uniformização, vencidos 
o Relator (Dr. Flávio), Dr. Sérgio Wanderley, Dr. Nagibe e Dr. Sérgio Murilo e, no 
mérito, decidiram, por maioria, dar provimento ao Incidente, vencidos, Dr. Flávio, Dr. 
Nagibe e Dr. Sérgio Murilo, nos termos do voto condutor de D. Glauber e decidiu, 
ainda, por maioria, pela não aplicação da multa de sucumbência, vencido Dr. Marcos, 
nesta parte. 



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

Juiz Federal  Sérgio José Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/AL 
 

07. 0521705-04.2019.4.05.8100 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Alberto Rodrigues Guimaraes  
Adv/Proc: Raimundo Idelfonso de Lima (CE020526 ) 
Origem:  2ª Turma Recursal  SJCE  
Relator: Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça 
 

 
EMENTA 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCEDENTE EM PARTE. NÃO É CABÍVEL 
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM SEDE DE INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO. CABIMENTO DE MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC. 

VOTO 

 

1. A parte autora opôs embargos de declaração (anexo 54) alegando omissão no v. 
acórdão (anexo 53), que de modo unânime, negou provimento ao agravo interno. 

2. São dois pontos articulados pelo embargante. A alegada omissão acerca da majoração 
de honorários de sucumbência e ausência de fixação de multa, em face da 
improcedência do agravo interno. 



3. A omissão que desafia o recurso de embargos decorre de ausência de deliberação 
sobre tema que deveria ter sido analisado no v. acórdão. Dos temas abordados pela 
embargante, apenas um deixou de ser analisado no aresto embargado. Explico. 

4. O agravo interno interposto teve por finalidade rechaçar decisão que inadmitiu 
incidente de uniformização. A Turma Regional de Uniformização é um órgão do Juizado 
Especial Federal, mas não se equipara a Tribunal. Trata-se de órgão colegiado que tem 
por finalidade uniformizar a aplicação do direito material no âmbito do território do 
respectivo Tribunal Regional Federal.  

5. O CPC, em seu art. 85, §11, determina que: “o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará 
os honorários (...)”. Percebe-se de modo nítido que esse dispositivo atribui competência 
para os tribunais majorarem os honorários de sucumbência. Essa competência não se 
estende às Turmas Regionais de Uniformização, que não são tribunais. Saliente-se, 
ademais, que a regra de majoração também não se aplica às Turmas Recursais, que só 
pode condenar em honorários quando confirma a sentença recorrida. 

6. Desta forma, resta evidente, que o instituto da majoração de honorários, em nível 
recursal, não é cabível na Turma Recursal, como também, não faz sentido equiparar a 
Turma Regional de Uniformização a Tribunal para fins da referida majoração. 

7. Desta forma, não há omissão quanto ao tema majoração recursal de honorários, já 
que esta matéria é estranha às atribuições da Turma Regional de Uniformização, que 
não é Tribunal. 

8. Com relação a multa decorrente do julgamento do agravo interno, percebe-se que a 
omissão alegada ocorreu. 

9. Realmente, o CPC, em seu art. 1.021, §4º, assim estabelece: 

Art. 1.021.  Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para 
o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as 
regras do regimento interno do tribunal. 
(Omissis) 
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou 
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada 
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 

10. Neste caso, esta eg. Turma Regional de Uniformização julgou improcedente o agravo 
interno, por unanimidade. No entanto, não analisou a possibilidade de aplicação da 
multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.  

11. Em face do exposto, julgo procedente, em parte, os embargos de declaração, no 
sentido de colmatar a lacuna apontada, acrescentando ao v. acórdão (anexo 43) o item 
13:  



13. Tendo em vista que o v. acórdão, por unanimidade, negou provimento 
ao agravo interno, não havendo, no caso, indicação de ocorrência de 
propósito protelatório do réu, ou outra conduta que implique deslealdade 
processual ou qualquer ato atentatório a dignidade da justiça, condeno, 
nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, a parte agravada, em multa de 1% 
(um por cento) do valor atualizado da causa.  

 
É como voto. 
  

 
ACÓRDÃO 

 

A Turma Regional da Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
da 5ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. 

 
Recife/PE, xx de junho de 2021. 

 
 

SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, acolher, em parte, 
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator, ressalvado o seu 
entendimento quanto à aplicação da multa. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 



 

08. 0500142-61.2018.4.05.8205 
Recorrente: IBGE - Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): José Vinícius Marques Cavalcante  
Adv/Proc: Bivar Rufino De Lucena (PB003713 ) 
Origem:   Turma Recursal  SJPB  
Relator: Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça 
 

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. PRECEDENTES DESTA TURMA 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (PEDILEF Nº 0512014-25.2017.4.05.8200) INCIDENTE 
ADMITIDO E IMPROVIDO.  

  
 
 

VOTO 
 
 

1. 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 confirmou a sentença de procedência 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. 

2. Inicialmente, deve-se registrar que a alegação da parte autora, nos anexos 43 e 47, 
não deve prosperar, já que a matéria, no presente caso, não fora objeto de julgamento 
por esta eg. Turma Regional de Uniformização, pois fora retirada de pauta, conforme 
decisão inserta no anexo 42. Resolvido esse ponto, analisa-se o mérito. 

3. A matéria já fora devidamente analisada por esta eg. Turma Regional de 
Uniformização no julgamento do PEDILEF nº 0512014-25.2017.4.05.8200, validado em 
22.03.2021, que se transcreve: 

“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. 0509705-13.2017.4.05.8400, 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 contratados 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.” 

4. Desta feita, resta claro que a matéria objeto do presente incidente já está 
devidamente solucionada, por esta eg. Turma Recursal, não havendo motivo apto a não 
acatar o entendimento já consolidado.   



5. Em face do exposto, confirmando o entendimento firmado no PEDILEF nº nº 0512014-
25.2017.4.05.8200, voto no sentido de admitir o presente incidente e negar-lhe 
provimento. 

É como voto. 

. 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da 
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, por unanimidade, em ADMITIR E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto. 

 
Recife/PE, xx de maio de 2021. 

 
 

SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA 
Juiz Federal Relator 

 
 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, admitir mas negar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do 
voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 



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

09. 0500040-54.2018.4.05.8200 
Recorrente: Francinete Vicente De Araujo  
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 )   
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal  SJPB  
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO. IMPUGNAÇÃO. ATO DE INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. ADI 6.096. TEMA 265 
DA TNU. NÃO HÁ DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO À CONCESSÃO 
EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.  REAFIRMAÇÃO DE PRECEDENTE DA TURMA 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE PROVIDO.  

          Vistos... 

I.       O histórico. 

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

Aduz: a) que a TRSJPB entendeu prescrito o direito de revisar ato administrativo 
de indeferimento de benefício previdenciário; b) dissenso jurisprudencial em face de 
julgado proferido pela 1ª TRSJCE que afastou a prescrição da pretensão do autor de 
impugnar ato por meio do qual o INSS indeferiu o restabelecimento de beneficio 
previdenciário. 

Requer o provimento do incidente. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

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

Com efeito, a Turma Recursal de origem consignou que a impugnação da decisão 
administrativa que indefere o pedido de concessão de benefício previdenciário se 
submete a prazo extintivo, sufragando a seguinte premissa:  



“4. Com efeito, a ação visando à revisão judicial do ato que indefere 
ou cessa o benefício deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, devendo 
ser ressalvado que a parte autora pode postular novo benefício a 
qualquer momento, eis que prescreveu a pretensão de revisar ato 
administrativo específico, e não o próprio direito ao benefício.  

5. Diante do exposto, esta TR reconhece a prescrição quinquenal do 
direito de pleitear o benefício cessado, com base no art. 1º do Decreto 
20.910/1932, mantendo a extinção do processo pelos fundamentos 
acima expostos.”  

A monocrática agravada inadmitiu o pedido de uniformização ao fundamento de 
que o entendimento manifestado no acórdão recorrido está em consonância com tese 
firmada nesta Corte de Uniformização, no sentido de “não ocorrer a prescrição do fundo 
de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o 
ajuizamento da demanda.” 

Ocorre que a Turma de origem afirma a não ocorrência de prescrição de fundo 
de direito, estabelecendo prescrito, nada obstante, o direito de impugnar o ato de 
indeferimento do benefício, interpretação que não se extrai do entendimento firmado 
nesta Regional, sendo passível de uniformização a discussão proposta pelo recorrente. 

Cinge-se a controvérsia acerca da (im)possibilidade de reconhecimento da 
prescrição da pretensão de apreciar/revisar ato de indeferimento de benefício 
previdenciário quando transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a decisão 
administrativa e o ajuizamento da ação. 

A matriz hermenêutica atual quanto à decadência em sede de benefícios 
previdenciários, é sintetizada a seguir:  

I) "Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício 
previdenciário" (STF, Tema 313);  

II) "sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o 
prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao 
benefício previdenciário mais vantajoso" (STJ, Tema 966);  

III) "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 
103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão 
controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de 
concessão de benefício previdenciário" (STJ, Tema 975);  

IV) é inconstitucional a decadência quanto à revisão de atos de 
indeferimento, cancelamento ou cessação, por comprometerem o 
direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo 
essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição 
(ADI n. 6096-DF);  



V) "A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento 
de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo 
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao 
fundo de direito” (Tema 265 da TNU, que alterou a Súmula 81 do 
mesmo órgão julgador)";  

VI) cabível a decadência do aspecto revisional respeitante à graduação 
pecuniária (forma de cálculo ou o valor final) das prestações (ADI n. 
6096-DF; STF, Tema 313), de forma que permanecem perfeitamente 
aplicáveis as Súmulas 443/STF e 85/STJ, que tratam da prescrição das 
parcelas vencidas, atualmente representadas pelo Parágrafo Único do 
art. 103, caput da Lei n. 8.213/91. 

Parece não haver dúvidas, atualmente, acerca do descabimento de decadência 
para a concessão inicial do benefício previdenciário, ainda que em sede de revisão de 
atos de indeferimento, cancelamento ou cessação. O argumento é, em tudo e por tudo, 
aplicável à chamada prescrição do fundo do direito, fenômeno jurídico que, se não for 
igual, há de ter a mesma disciplina jurídica da decadência.  

Aplicando esse entendimento, a Turma Nacional de Uniformização fixou tese, 
sob o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: 

 “A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento 
de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo 
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao 
fundo de direito.” (PEDILEF 0510396-02.2018.4.05.8300 – Tema 265 
do Índice de Representativos da Controvérsia da TNU) 

Seguindo essa linha, esta Corte Regional firmou, em sua 34ª Sessão de 
Julgamento, entendimento de 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”. Senão vejamos: 

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. 
(PRU 0504000-18.2018.4.05.8200, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge 
Neto, Julgado em 15/03/21). 

Na espécie, o acórdão recorrido, concessa vênia, diverge da orientação 
jurisprudencial sedimentada. 



III.     Dispositivo. 

Ante o exposto: 

a) PROVEJO o agravo e, igualmente, o pedido de uniformização interposto pela 
parte autora, determinando a devolução dos autos à turma de origem para 
adequação do julgado à premissa ora fixada. 
 

b) REAFIRMO a jurisprudência do colegiado, indicada no precedente 
supramencionado. 

 
c) PROPONHO a fixação, neste âmbito regional, da mesma tese do TEMA 265 da 

TNU (“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de 
benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em 
relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito”) e do PRU 
0504000-18.2018.4.05.8200, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto, Julgado 
em 15/03/21. 

Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

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

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo regimental e, por consequência, ao Incidente de Uniformização Regional de 
Jurisprudência, para fixar a tese (“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou 
cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, 
seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito”), nos termos 
do voto do Relator.  



Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

 
 

10. 0503232-49.2019.4.05.8203 
Recorrente: Jose Edinaldo Paulo Da Silva  
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 )   
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  e outros 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal  SJPB  
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO. IMPUGNAÇÃO. ATO DE INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. ADI 6.096. TEMA 265 
DA TNU. NÃO HÁ DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO À CONCESSÃO 
EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.  REAFIRMAÇÃO DE PRECEDENTE DA TURMA 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE PROVIDO.  

          Vistos... 

I.       O histórico. 

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

Aduz: a) que a TRSJPB entendeu prescrito o direito de revisar ato administrativo 
de indeferimento de benefício previdenciário; b) dissenso jurisprudencial em face de 
julgado proferido por esta TRU no sentido de que a prescrição não incide no fundo de 



direito de concessão do benefício, mas apenas nas parcelas vencidas há mais de cinco 
anos da data do ajuizamento da ação. 

Requer o provimento do incidente. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

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

Com efeito, a Turma Recursal de origem consignou que a impugnação da decisão 
administrativa que indefere o pedido de concessão de benefício previdenciário se 
submete a prazo extintivo, sufragando a seguinte premissa:  

“4. Desse modo, ao ajuizar a presente ação em 07.11.2019, já estava 
prescrito o direito à rediscussão do ato administrativo que cessou o 
benefício. 

(...) 

5. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da parte autora, 
mas, afastando a prescrição de fundo de direito, reconhece a 
prescrição quinquenal do direito de pleitear a reversão do 
indeferimento administrativo do benefício previdenciário, de acordo 
com a jurisprudência supra.”  

A monocrática agravada inadmitiu o pedido de uniformização ao fundamento de 
que o entendimento manifestado no acórdão recorrido está em consonância com tese 
firmada nesta Corte de Uniformização, no sentido de “não ocorrer a prescrição do fundo 
de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o 
ajuizamento da demanda.” 

Ocorre que a Turma de origem afirma a não ocorrência de prescrição de fundo 
de direito, estabelecendo prescrito, nada obstante, o direito de impugnar o ato de 
indeferimento do benefício, interpretação que não se extrai do entendimento firmado 
nesta Regional, sendo passível de uniformização a discussão proposta pelo recorrente. 

Cinge-se a controvérsia acerca da (im)possibilidade de reconhecimento da 
prescrição da pretensão de apreciar/revisar ato de indeferimento de benefício 
previdenciário quando transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a decisão 
administrativa e o ajuizamento da ação. 

A matriz hermenêutica atual quanto à decadência em sede de benefícios 
previdenciários, é sintetizada a seguir:  



I) "Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício 
previdenciário" (STF, Tema 313);  

II) "sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o 
prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao 
benefício previdenciário mais vantajoso" (STJ, Tema 966);  

III) "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 
103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão 
controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de 
concessão de benefício previdenciário" (STJ, Tema 975);  

IV) é inconstitucional a decadência quanto à revisão de atos de 
indeferimento, cancelamento ou cessação, por comprometerem o 
direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo 
essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição 
(ADI n. 6096-DF);  

V) "A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento 
de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo 
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao 
fundo de direito” (Tema 265 da TNU, que alterou a Súmula 81 do 
mesmo órgão julgador)";  

VI) cabível a decadência do aspecto revisional respeitante à graduação 
pecuniária (forma de cálculo ou o valor final) das prestações (ADI n. 
6096-DF; STF, Tema 313), de forma que permanecem perfeitamente 
aplicáveis as Súmulas 443/STF e 85/STJ, que tratam da prescrição das 
parcelas vencidas, atualmente representadas pelo Parágrafo Único do 
art. 103, caput da Lei n. 8.213/91. 

Parece não haver dúvidas, atualmente, acerca do descabimento de decadência 
para a concessão inicial do benefício previdenciário, ainda que em sede de revisão de 
atos de indeferimento, cancelamento ou cessação. O argumento é, em tudo e por tudo, 
aplicável à chamada prescrição do fundo do direito, fenômeno jurídico que, se não for 
igual, há de ter a mesma disciplina jurídica da decadência.  

Aplicando esse entendimento, a Turma Nacional de Uniformização fixou tese, 
sob o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: 

 “A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento 
de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo 
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao 
fundo de direito.” (PEDILEF 0510396-02.2018.4.05.8300 – Tema 265 
do Índice de Representativos da Controvérsia da TNU) 

Seguindo essa linha, esta Corte Regional firmou, em sua 34ª Sessão de 
Julgamento, entendimento de 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”. Senão vejamos: 

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. 
(PRU 0504000-18.2018.4.05.8200, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge 
Neto, Julgado em 15/03/21). 

Na espécie, o acórdão recorrido, concessa vênia, diverge da orientação 
jurisprudencial sedimentada. 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto: 

a) PROVEJO o agravo e, igualmente, o pedido de uniformização interposto pela 
parte autora, determinando a devolução dos autos à turma de origem para 
adequação do julgado à premissa ora fixada. 
 

b) REAFIRMO a jurisprudência do colegiado, indicada no precedente 
supramencionado. 

 
c) PROPONHO a fixação, neste âmbito regional, da mesma tese do TEMA 265 da 

TNU (“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de 
benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em 
relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito”) e do PRU 
0504000-18.2018.4.05.8200, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto, Julgado 
em 15/03/21. 

Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

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

Recife, data do julgamento. 



Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo regimental e, por consequência, ao Incidente de Uniformização Regional de 
Jurisprudência, para fixar a tese (“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou 
cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, 
seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito”), nos termos 
do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

11. 0512927-41.2016.4.05.8200 
Recorrente: Ana Lúcia Félix Da Silva  
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 )   
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  e outros 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  Turma Recursal  SJPB  
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO. IMPUGNAÇÃO. ATO DE INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. ADI 6.096. TEMA 265 
DA TNU. NÃO HÁ DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO À CONCESSÃO 
EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.  REAFIRMAÇÃO DE PRECEDENTE DA TURMA 
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE PROVIDO.  



          Vistos... 

I.       O histórico. 

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

Aduz: a) que a TRSJPB entendeu prescrito o direito de revisar ato administrativo 
de indeferimento de benefício previdenciário; b) dissenso jurisprudencial em face de 
julgado proferido por esta TRU no sentido de que a prescrição não incide no fundo de 
direito de concessão do benefício, mas apenas nas parcelas vencidas há mais de cinco 
anos da data do ajuizamento da ação. 

Requer o provimento do incidente. 

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

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

Com efeito, a Turma Recursal de origem consignou que a impugnação da decisão 
administrativa que indefere o pedido de concessão de benefício previdenciário se 
submete a prazo extintivo, sufragando a seguinte premissa:  

“4. O autor pode postular novo benefício a qualquer momento, eis 
que prescreveu a pretensão de revisar ato administrativo específico e 
não o próprio direito ao benefício. 

5. Diante do exposto, reconhecendo 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, mantém-se a extinção da ação, com resolução do seu 
mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.”  

A monocrática agravada inadmitiu o pedido de uniformização ao fundamento de 
que o entendimento manifestado no acórdão recorrido está em consonância com tese 
firmada nesta Corte de Uniformização, no sentido de “não ocorrer a prescrição do fundo 
de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o 
ajuizamento da demanda.” 

Ocorre que a Turma de origem afirma a não ocorrência de prescrição de fundo 
de direito, estabelecendo prescrito, nada obstante, o direito de impugnar o ato de 



indeferimento do benefício, interpretação que não se extrai do entendimento firmado 
nesta Regional, sendo passível de uniformização a discussão proposta pelo recorrente. 

Cinge-se a controvérsia acerca da (im)possibilidade de reconhecimento da 
prescrição da pretensão de apreciar/revisar ato de indeferimento de benefício 
previdenciário quando transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a decisão 
administrativa e o ajuizamento da ação. 

A matriz hermenêutica atual quanto à decadência em sede de benefícios 
previdenciários, é sintetizada a seguir:  

I) "Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício 
previdenciário" (STF, Tema 313);  

II) "sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o 
prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao 
benefício previdenciário mais vantajoso" (STJ, Tema 966);  

III) "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 
103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão 
controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de 
concessão de benefício previdenciário" (STJ, Tema 975);  

IV) é inconstitucional a decadência quanto à revisão de atos de 
indeferimento, cancelamento ou cessação, por comprometerem o 
direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo 
essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição 
(ADI n. 6096-DF);  

V) "A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento 
de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo 
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao 
fundo de direito” (Tema 265 da TNU, que alterou a Súmula 81 do 
mesmo órgão julgador)";  

VI) cabível a decadência do aspecto revisional respeitante à graduação 
pecuniária (forma de cálculo ou o valor final) das prestações (ADI n. 
6096-DF; STF, Tema 313), de forma que permanecem perfeitamente 
aplicáveis as Súmulas 443/STF e 85/STJ, que tratam da prescrição das 
parcelas vencidas, atualmente representadas pelo Parágrafo Único do 
art. 103, caput da Lei n. 8.213/91. 

Parece não haver dúvidas, atualmente, acerca do descabimento de decadência 
para a concessão inicial do benefício previdenciário, ainda que em sede de revisão de 
atos de indeferimento, cancelamento ou cessação. O argumento é, em tudo e por tudo, 
aplicável à chamada prescrição do fundo do direito, fenômeno jurídico que, se não for 
igual, há de ter a mesma disciplina jurídica da decadência.  



Aplicando esse entendimento, a Turma Nacional de Uniformização fixou tese, 
sob o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: 

 “A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento 
de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo 
extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao 
fundo de direito.” (PEDILEF 0510396-02.2018.4.05.8300 – Tema 265 
do Índice de Representativos da Controvérsia da TNU) 

Seguindo essa linha, esta Corte Regional firmou, em sua 34ª Sessão de 
Julgamento, entendimento de 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”. Senão vejamos: 

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. 
(PRU 0504000-18.2018.4.05.8200, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge 
Neto, Julgado em 15/03/21). 

Na espécie, o acórdão recorrido, concessa vênia, diverge da orientação 
jurisprudencial sedimentada. 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto: 

a) PROVEJO o agravo e, igualmente, o pedido de uniformização interposto pela 
parte autora, determinando a devolução dos autos à turma de origem para 
adequação do julgado à premissa ora fixada. 
 

b) REAFIRMO a jurisprudência do colegiado, indicada no precedente 
supramencionado. 

 
c) PROPONHO a fixação, neste âmbito regional, da mesma tese do TEMA 265 da 

TNU (“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de 
benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em 
relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito”) e do PRU 
0504000-18.2018.4.05.8200, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto, Julgado 
em 15/03/21. 



Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

ACÓRDÃO 

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

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo regimental e, por consequência, ao Incidente de Uniformização Regional de 
Jurisprudência, para fixar a tese (“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou 
cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, 
seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito”), nos termos 
do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

12. 0506699-57.2019.4.05.8002  
Recorrente: Lourival Augustinho Da Silva   
Adv/Proc: David Gama Reys (AL007521 ) 
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  e outros 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 



Origem:  Turma Recursal  SJAL  
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
DOENÇA. INCAPACIDADE PRETÉRITA À AVALIAÇÃO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A PROVA PARA POSSIBILITAR PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO.  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 LOURIVAL 
AUGUSTINHO DA SILVA junto ao Acórdão proferido na Ação Especial Cível movida em 
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz: a) que a TRSJAL negou pedido do autor de que seja garantido o direito à 
prorrogação de benefício tendo em conta a verificação da recuperação da capacidade; 
b) dissenso jurisprudencial em face de decisão proferida pela 3ª TRSJPE no sentido de 
ser assegurado o direito de requerer a prorrogação do benefício, com garantia de 
recebimento dos proventos, ainda que se verifique que o prazo estimado pelo perito 
para a recuperação da capacidade laborativa já tenha transcorrido. 

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”. 

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extensão do termo final do benefício 
a fim de garantir pedido de prorrogação. 

No julgamento do Tema 246 dos representativos de controvérsia da Turma 
Nacional de Uniformização, decidiu-se que 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, in verbis: 

“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.” (Pedido de Uniformização de 
Interpretação de Lei (Turma) 0500881-37.2018.4.05.8204, BIANOR 
ARRUDA BEZERRA NETO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 
19/12/2019.) 

Depreende-se que o objeto do tema é a constatação de um quadro incapacitante 
por ocasião da perícia com projeção de recuperação (= “para o futuro”). Nessa hipótese, 
quando o prazo de recuperação estimado pelo perito não supere o tempo decorrido 
entre a data da perícia e a data da implantação, deve-se assegurar o pagamento do 
benefício de forma contínua até 30 dias após a efetiva implantação. 

Ocorre que não são raros os casos em que não só o início, mas  próprio termo 
final da incapacidade são pretéritos à avaliação médica pericial, sendo definida por 
prazo certo (marcos incapacitantes iniciados e terminados no passado), o que implica 
dizer que não existe a obrigação de fazer consistente em conceder e manter por período 
determinado a partir da implantação. Nesses casos, o que existe é a obrigação de 
realização pecuniária (= simples pagamento) quanto aos valores referentes ao tempo 
em que o benefício deveria ter sido, mas não foi concedido. Em outras palavras, existe, 
tão somente, a obrigação de pagar, dado o período certo de incapacidade.  

O pedido de prorrogação autoriza revisão da conclusão administrativa de 
cessação da incapacidade. Ele assegura o direito de pedir a continuidade, sujeitando-se 
a uma nova perícia, que, nada obstante, não necessariamente convergirá ao intento 
inicial do segurado, posto que a DCB prevista por ocasião da DIB pode ser confirmada 
na avaliação médica oriunda do pedido de prorrogação.  

Daí que, verificando-se que a incapacidade não mais persiste no momento da 
avaliação médica, muito menos dali por diante, a continuidade da incapacidade resta 
afastada. Dizer de outra forma seria garantir benefício previdenciário a quem não tem 
direito à percepção atual (porque assim o disse a prova pericial), muito menos na data 
do próprio laudo médico judicial ou do laudo médico administrativo, quando o caso. 

Na mesma linha, esta Corte Regional, firmou, em sua 31ª Sessão de Julgamento, 
a seguinte tese: 

“Na aplicação do instituto da alta programada, não pode o julgador, 
sem que aponte na prova dos autos razões suficientes para divergir da 
prova técnica, protrair o termo final do benefício previdenciário, não 
sendo eventual impossibilidade de pedido de prorrogação motivo 
para tal dilatação”. (TRU. 0512468-93.2017.4.05.8300. Rel. Juiz 
Federal Almiro José da Rocha Lemos. Julgado em 09/03/2020). (grifou-
se) 

Firmadas as premissas passo à análise do caso concreto. 



O acórdão da turma de origem manifestou entendimento pela impossibilidade 
de extensão do termo final do benefício, com base em perícia judicial que constata 
quadro de incapacidade para o trabalho em período pretérito à avaliação e afirma ter 
havido a recuperação da capacidade do demandante para sua atividade habitual, nos 
seguintes termos: 

 “7. Ressalto que o perito judicial aferiu o período de incapacidade, 
analisando todos os documentos médicos apresentados nos autos. 
Não encontrei omissão no laudo judicial. Outrossim, “O laudo pericial 
goza de presunção de veracidade, de maneira que, não se 
apresentando qualquer elemento de prova objetivo e convincente que 
afaste tal presunção, deve ser utilizado para se apurar o grau de 
incapacidade do segurado” (AC 547.756, TRF-5, 4ª Turma, unânime, 
Relator Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho, DJE de 11/10/2012). 

8. Não tem como ser provido o pedido do autor de que haja garantia 
de pedido de prorrogação para manter seu benefício ativo, se o autor 
já não está mais incapaz. Ele esteve incapaz, mas já recuperou sua 
capacidade, conforme concluiu o auxiliar do juízo.  

9. Sendo assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante em 
conceder somente retroativos ao autor, a partir do dia posterior à 
cessação administrativa até a DCB fixada no laudo em 09/11/2019 (4 
meses a contar da DII, fixada em 09/07/2019).” 

Destarte, em se verificando presente a incapacidade somente em prazos inicial 
e final pretéritos aos estabelecidos na perícia, não há falar em extensão do termo final 
do benefício a fim de assegurar direito de requerer prorrogação, revelando-se acertada 
a orientação firmada na Turma de origem. 

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

De se destacar mais que este Colegiado não é instância revisional, mas órgão 
meramente uniformizador de jurisprudência, de modo que é inadmissível a 
interferência na soberania das instâncias ordinárias quanto à análise do conteúdo fático-
probatório. 

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

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 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, nos termos do voto do Relator, no 
mérito, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Inominado e, por maioria, sem 
aplicação da multa na sucumbência, vencido Dr. Marcos, nesta parte. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

13. 0501426-42.2020.4.05.8300 
Recorrente: União Federal  
Adv/Proc: Advocacia Geral da União 
Recorrido (a): Margareth Dolores Dos Santos Cardona  
Adv/Proc: Renan Neves Rego (PE039615)  
Origem:  2ª Turma Recursal  SJPE  



Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
VOTO VENCIDO  
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS 
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.  TEMA 1086/STJ. SUSPENSÃO.  

          Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado pela UNIÃO, 
com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 
2ª Turma Recursal de Pernambuco, que julgou procedente o pedido da parte autora de 
inclusão do abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação na base de 
cálculo da licença-prêmio indenizada.  

Aduz: a) que a 2ª TRSJPE entendeu que os auxílios alimentação e saúde devem 
integrar a base de cálculo da indenização decorrente da conversão em pecúnia da 
licença-prêmio; b) dissenso jurisprudencial em face de julgado proferido pela 3ª TRSJCE 
no sentido de que “a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não 
usufruídos deve ser efetuada com base na remuneração percebida pelo servidor no 
cargo exercido quando em atividade, entendida como tal o somatório do vencimento 
básico e das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, o que não inclui 
no conceito de remuneração verbas indenizatórias, tais como, auxílio-alimentação, 
auxílio-transporte e auxílio-saúde”. 

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

Era o que cumpria historiar. 

II.      Os fundamentos. 

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

Na espécie, cinge-se a controvérsia em saber a base de cálculo para conversão 
em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. 

Em decisão proferida no Tema 1086, o Superior Tribunal de Justiça determinou 
suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no 
território nacional que discutam a seguinte questão jurídica:  

a) "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de 
obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e 
nem contada em dobro para fins de aposentadoria;  



b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia 
estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a 
não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da 
Administração Pública". 

Consoante se vê, a questão a ser definida no Superior Tribunal de Justiça tem 
repercussão na controvérsia estabelecida nos autos.   

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto, voto por determinar a suspensão do processo, retornando à 
apreciação desta Corte após o julgamento de mérito do representativo.  

Recife, data da movimentação.  

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
 
 
 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª 
Sessão da TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por maioria, conhecer o 
incidente, nos termos do voto de Dr. Eduardo, vencidos o Relator (Dr. Francisco 
Glauber), Dra. Kylce e Dr. Nagibe. Pediu vista o Relator (Dr. Glauber). 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

 



Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE 
 

14. 0505709-45.2019.4.05.8300 
Recorrente: José Gilson Alves de Mendonça  
Adv/Proc: Thiago Cantarelli De Andrade Lima Albuquerque (PE028498D ) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem:1 ª Turma Recursal  SJPE  
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
 

EMENTA 
 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. 
CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 
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 de Jurisprudência, 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 que, à época da data de início da incapacidade, sua atividade 
habitual era a de motorista de caminhão e que o acódão recorrido divergiu do 
entendimento firmado pela Turma Regional de Uniformização da 5ª Região nos autos do 
processo n°. 0516567-77.2015.4.05.8300, no sentido de que “para fins de concessão de 
auxílio-doença, considera-se atividade habitual a última atividade laborativa desenvolvida 
pelo segurado quando do surgimento da sua incapacidade, ou, estando este no período de 
graça, aquela atividade que exercia no seu último vínculo”. 
 
Nada obstante, não visualizo divergência do acórdão paradigma com o recorrido, 
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização. 
 
O acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Pernambuco, com lastro no conjunto 
probatório, entendeu que o autor encontra-se capacitado para o exercício de sua atividade 
laborativa habitual. Oportuno destacar que o decisum recorrido expressamente ressaltou 
que restou comprovado nos autos que a atividade habitual do autor é a de vendedor. Para 



que não haja dúvida, vejamos trechos das fundamentações apresentadas nos acórdãos 
constantes dos anexos 25 e 29, in verbis:  
 

“Ocorre que, analisando a CTPS, o último labor desempenhado pelo autor, à época da 
incapacidade (DII em 20/10/2009), foi de vendedor (vínculo iniciado em 02/02/2009). 
Desta feita, entendo que não existe incapacidade para a atividade habitual desenvolvida 
pelo demandante, não preenchendo os requisitos para a concessão do benefício por 
incapacidade” (anexo 25). 
 
“Ao que se percebe, consta na CTPS (Anexo 05, fl.07) e no CNIS (Anexo 11, fl. 03) vínculo 
com a MARIA GLAUCIENE ALVES DE MENDONÇA, no período de 25/06/2005 a 05/2006, 
desenvolvendo a atividade de motorista. 
De mais a mais, consta ainda na CTPS (Anexo 05, fl.07) e no CNIS (Anexo 11, fl. 03) vínculo 
com a G ALVES DE MENDONÇA materiais de construções, no período de 02/02/2009 a 
12/2015, onde desenvolveu a atividade de vendedor. 
Embora conste na CTPS alteração salarial no cargo de motorista no ano de 2009 (Anexo 
05, fl.12), constato haver possível equívoco em tal, face que a própria CTPS informa que 
na época exercia a atividade de vendedor. 
Considerando esta incoerência registral da CTPS não é possível asseverar, 
indubitavelmente, que o cargo desenvolvido era o de motorista” (anexo 29). 

 
Em outras palavras, o acórdão recorrido não discordou da tese apresentada pela parte 
recorrente sob o ponto de vista do direito, embora tenha interpretado os fatos de forma 
diferente. Assim, mostra-se patente a ausência de divergência entre o entendimento 
constante no acórdão paradigma e o do acórdão combatido, não havendo porque se falar, 
no caso em apreço, em divergência de entendimento a ser unificada pela TRU. 
  
Outrossim, caso tivesse sido ultrapassada esta questão processual, ainda assim o recurso 
não seria provido, visto que a apreciação da alegação de que a última profissão exercida 
foi a de motorista de caminhão 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 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento 
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora e decidiu, ainda, por maioria, pela 
não aplicação da multa de sucumbência, vencido Dr. Marcos, nesta parte. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

 
 
 

15. 0505230-46.2019.4.05.8302 
Recorrente: Josilene Maria Da Silva  
Adv/Proc: Defensoria Publica Da Uniao 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem:2 ª Turma Recursal  SJPE  
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
 

 
EMENTA 

 
 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 
INADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. DII FIXADA NA DATA DA PERÍCIA. PERDA DA QUALIDADE 
DE SEGURADO NA DII. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 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 de Jurisprudência, que manteve a 
decisão da Presidência da Segunda 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 a fixação da data de início da incapacidade na data do laudo 
pericial consiste em uma ficção jurídica quando não há outros elementos de prova acerca 
da incapacidade. Por conseguinte, aduz que o acódão recorrido, ao fixar a DII na data do 
laudo pericial judicial, divergiu do entendimento firmado pela Primeira Turma Recursal do 
Rio Grande do Norte nos autos do processo n°. 0500622-61.2017.4.05.8403, no sentido de 
ser possível a fixação da DII em data diversa da sugerida pelo perito judicial, com base nos 
demais elementos de prova, inclusive outros atestados médicos.  
 
Nada obstante, não visualizo divergência do acórdão paradigma com o recorrido, 
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização. 
 
O acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco, com lastro no conjunto 
probatório, entendeu que “não há como modificar a DII para data diferente da que fora 
reconhecida pelo perito, haja vista que ele o fez também com base nos atestados médicos 
apresentados pela própria autora (anexo 24, quesito 20)”.  
 
Em outras palavras, o acórdão recorrido não discordou da tese apresentada pela parte 
recorrente sob o ponto de vista do direito, embora tenha interpretado os fatos de forma 
diferente. Assim, mostra-se patente a ausência de divergência entre o entendimento 
constante no acórdão paradigma e o do acórdão combatido, não havendo porque se falar, 
no caso em apreço, em divergência de entendimento a ser unificada pela TRU. 
  
Outrossim, caso tivesse sido ultrapassada esta questão processual, ainda assim o recurso 
não seria provido, visto que a 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 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, negar provimento 
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora e decidiu, ainda, por maioria, pela 
não aplicação da multa de sucumbência, vencido Dr. Marcos, nesta parte. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

16. 0504800-21.2019.4.05.8100 
Recorrente: Franklim Rabelo De Araújo  
Adv/Proc: Caroline Maria Furtado Aguiar de Arruda (CE028573 ) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem:3 ª Turma Recursal  SJCE  
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça 
 

EMENTA 
 

 



INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N.º 9.032/95. 
ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO DA 
PETROBRÁS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ANEXOS DOS DECRETOS N.º 53.831/64 E 
83.080/79. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
 

VOTO 
 
 

 
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora 
àTurma Regional de Uniformização de Jurisprudência, em face de acórdão proferido pela 
Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará, que 
não reconheceu a natureza especial do período de 01.10.1990 a 28.4.1995, laborado na 
função de engenheiro de produção da Petrobrás.  
 
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 
combatido divergiu do entendimento firmado pela Terceira Turma Recursal do Ceará 
(processo nº. 0504492-87.2016.4.05.8100T) e pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte 
(processos nº.s 0513234-84.2010.4.05.8400 e 0507115-44.2009.4.05.8400), no sentido de 
ser possível o reconhecimento do tempo de atividade especial exercido na função de 
engenheiro de produção da Petrobrás, até a edição da Lei nº. 9.032/95, por enquadramento 
por categoria profissional, em analogia às demais engenharias  compreendidas nos anexos 
dos Decretos nºs. 53.831/64 e 83.080/79.  
 
O acórdão recorrido, por sua vez, deixou de reconhecer a especialidade da atividade de 
engenheiro de produção da Petrobrás sob o fundamento de que a atividade não está 
inserida no rol dos Decretos 53.83/64 e 83.080/79  e de que não foram comprovadas 
condições nocivas à saúde.  
 
No tocante ao acórdão da Terceira Turma Recursal do Ceará, registro que o mesmo não 
constitui paradigma válido para a demonstração de dissídio jurisprudencial junto à Turma 
Regional de Uniformização, visto que não restou demonstrada divergência com julgados 
de outras Turmas Recursais da mesma região.   
 
Assim, no que tange a este paradigma, com fulcro no art. 14, I, do RITNU, NÃO CONHEÇO 
do incidente de uniformização. 
 
Em relação aos acórdãos da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, observo que, do 
cotejo entre o acórdão combatido e os julgados paradigmas, apresenta-se caracterizada a 
divergência de entendimento quanto ao direito material posto em análise nos autos. 
 



O cerne da divergência cinge-se à possibilidade ou não de se considerar como especial a 
atividade exercida por engenheiros de produção, diante da inexistência de previsão nos 
Decretos nºs. 53.831/64 e 83.080/79, e à necessidade ou não de comprovação da atividade 
considerada perigosa, insalubre ou penosa. 
 
A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei nº. 3.807⁄1960 (Lei Orgânica da 
Previdência Social), com a previsão de contagem diferenciada de tempo de serviço 
prestado em condições sujeitas à exposição de agentes físicos, químicos e biológicos, 
visando compensar os prejuízos causados à saúde e à integridade física do trabalhador. 
 
A comprovação da insalubridade da atividade laboral encontrava-se disciplinada pelos 
Decretos nºs.  53.831⁄1964 e 83.080/1979, que elencavam as categorias profissionais 
sujeitas a condições nocivas de trabalho por presunção legal, fazendo jus à contagem 
majorada do tempo de serviço.  
 
Posteriormente, a aposentadoria especial passou a ser regulada pela Lei nº. 8.213⁄1991 em 
seu art. 57, in verbis: 
 
Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta 
lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) 
anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física. 
§ 1º - A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa 
renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada 
pela Lei 9.032, de 1995). 
§ 2º - A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da ººaposentadoria 
por idade, conforme o disposto no art. 49. 
§ 3º - O tempo de serviço exercido alternadamente em atividade comum e em atividade 
profissional sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à 
saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão, segundo critérios 
de equivalência estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para 
efeito de qualquer benefício. 
§ 4º - O período em que o trabalhador integrante de categoria profissional enquadrada 
neste artigo permanecer licenciado do emprego, para exercer cargo de administração ou 
de representação sindical, será contado para aposentadoria especial. 
 
Por sua vez, a Lei nº. 9.032⁄1995 alterou, dentre outros, a redação do § 3º do art. 57 da Lei 
8.213⁄1991, passando a exigir a comprovação da efetiva nocividade da atividade realizada 
de forma habitual, in verbis: 
 
Art. 57, § 3º - A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo 
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do tempo de trabalho 
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. 
 
Ficou estabelecido no § 1º do art. 58 da Lei nº. 8.213⁄1991 que a comprovação da efetiva 
exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma 



estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu 
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por 
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação 
trabalhista. 
 
Depreende-se, assim, que até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade 
por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio 
de prova (exceto para ruído); a partir de 29.4.1995 não mais é possível o enquadramento 
por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por 
qualquer meio de prova até 05.03.1997 e, a partir de então e até 28.05.1998, por meio de 
formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 
 
É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal 
de Justiça, que o rol de atividades previsto na legislação previdenciária é meramente 
exemplificativo, sendo possível que outras atividades não enquadradas sejam 
comprovadamente reconhecidas como insalubres, perigosas ou penosas (STJ – REsp 
1691018 PR 2017/0196864-5, Relator Ministro Herman Benjamin, data de julgamento: 
03.10.2017, T2 - SEGUNDA TURMA, data de publicação, Dje 11.10.2017). 
 
In casu, o acórdão recorrido relata que o autor tem formação em engenharia civil e 
pretende o reconhecimento da especialidade da atividade prestada como engenheiro de 
produção da Pretrobrás no período de 01.10.1990 a 28.4.1995, assim como que 
desempenhava, “atividades administrativas de planejamento e coordenação de serviços de 
extração e produção de petróleo, bem como realizava fiscalização de atividades 
operacionais em campos terrestres de produção de petróleo; gerenciamento, consultoria e 
acompanhamento de processos de produção de petróleo, além de outras atividades de 
mesma natureza inerentes ao cargo”.  
 
De fato, é possível o enquadramento da categoria profissional de engenheiro civil até a 
data da edição da Lei nº 9.032/95 (28/04/2995), uma vez que o Decreto nº 53.831/64 
contemplou tal categoria no código 2.1.1. Assim, conforme já dito anteriormente, não é 
necessária a apresentação de laudo pericial até 28.04.1995, dependendo o direito ao 
reconhecimento da especialidade simplesmente da atividade profissional. 
 
No entanto, no caso dos autos, não obstante a habilitação profissional ser de engenheiro 
civil, o autor desempenhava a função de engenheiro de produção. 
 
Ainda que nem todas as especialidades de engenharia estejam expressamente previstas 
nos decretos e uma vez que os róis são meramente exemplificativos, em homenagem ao 
princípio da isonomia, é de serem reconhecidos como especiais os períodos trabalhados 
em tais atividades. 
 
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº. 611.686/SE, 
reconheceu que o tempo de serviço laborado pelo segurado na condição de engenheiro de 
produção da Petrobrás, até a edição da Lei nº. 9.032/95, deve ser enquadrado como 
especial, descrito no código 2.1.1 do Anexo II do Decreto 83.080/79, conforme ementa 
abaixo transcrita: 



 
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO DA PETROBRAS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXERCÍCIO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI 
9.032/95. CESSAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. REVOGAÇÃO. RECURSO 
PROVIDO. 
 1. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal que a ausência do 
enquadramento da função desempenhada pela parte autora não torna inviável a 
concessão de aposentadoria especial, uma vez que o rol das atividades inscritas no 
Regulamento da Previdência Social é meramente elucidativo. 
 2. Verifica-se dos autos que a sentença, em atenção ao princípio constitucional da 
isonomia, estendeu à parte autora o mesmo tratamento assegurado aos demais 
engenheiros e reconheceu como perigosas, insalubres ou penosas as atividades 
desempenhadas pelos engenheiros de produção, não obstante a inexistência de seu 
enquadramento nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79.  
3. O entendimento prevalente nesta Corte de Justiça é no sentido de que o período de 
trabalho exercido em condições especiais em época anterior à edição da Lei 9.528/97 
por esta não será abrangido, em respeito ao direito adquirido incorporado ao patrimônio 
do trabalhador.  
4. In casu, o tempo de serviço laborado pelo segurado na condição de engenheiro de 
produção da Petrobras, até a edição da Lei 9.032/95, deve ser enquadrado como 
especial, descrito no código 2.1.1 do Anexo II do Decreto 83.080/79.  
5. Dessa forma, merece reforma o acórdão recorrido, que entendeu não estarem 
cumpridos os requisitos legais para o reconhecimento da atividade especial, no período 
de 1º/2/1983 a 28/4/1995, visto que é direito incorporado ao patrimônio do 
trabalhador, para ser exercido quando lhe convier, não podendo sofrer nenhuma 
restrição imposta pela legislação posterior. 
6. Recurso especial a que se dá provimento”. 
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 611686 2003.02.07926-1, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - 
QUINTA TURMA, DJ DATA:26/06/2006 PG:00188). (grifo nosso). 

 
Outrossim, depreende-se da descrição das atividades desenvolvidas pelo autor, constante 
no decisum vergastado, que o mesmo exerceu, dentre outras, atividade de engenharia em 
campo, ou seja, em frente de trabalho típica da respectiva especialidade, quando trabalhou 
como engenheiro de produção realizando “fiscalização de atividades operacionais em 
campos terrestres de produção de petróleo”, estando, por conseguinte, exposto a agentes 
ambientais agressivos à saúde inerentes ao grupo profissional de trabalhadores em 
extração e produção e petróleo, tais como gases e vapores de hidrocarbonetos, petróleo, 
riscos de incêndio e explosões. Assim, no caso concreto, entendo possível ainda o 
enquadramento, por similaridade, da atividade de engenheiro de produção da Petrobrás à 
atividade prevista no item 2.3.5 do Decreto nº. 83.080/1979, que é expresso em considerar 
o trabalho na extração e produção de petróleo como atividade insalubre. 
 
Urge reforçar que a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF 
n°.0502252-37.2017.4.05.8312, afetado como representativo de controvérsia - tema 198, 
fixou a tese de que “No período anterior a 29/04/1995, é possível fazer-se a qualificação 
do tempo de serviço como especial a partir do emprego da analogia, em relação às 



ocupações previstas no Decreto n.º 53.831/64 e no Decreto n.º 83.080/79. Nesse caso, 
necessário que o órgão julgador justifique a semelhança entre a atividade do segurado e 
a atividade paradigma, prevista nos aludidos decretos, de modo a concluir que são 
exercidas nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. A 
necessidade de prova pericial, ou não, de que a atividade do segurado é exercida em 
condições tais que admitam a equiparação deve ser decidida no caso concreto”. 
 
Por fim, oportuno esclarecer que a vedação ao reexame de prova, prevista na Súmula nº. 
42 da Turma Nacional de Uniformização, não impede que se conheça de incidente de 
uniformização, cuja controvérsia centre-se em atribuir o devido valor jurídico a fato 
incontroverso reconhecido na instância inferior. Em outras palavras, quando a divergência 
referir-se à prova em tese, analisada em abstrato, é caso de valoração, passível de exame 
por esta Turma de Uniformização, no entanto, se a divergência referir-se à aplicação em 
concreto da prova, será a hipótese de reexame de prova, incidindo na vedação contida na 
Súmula 42/TNU. No caso dos autos, se está diante de uma revaloração da prova, na medida 
em que se está dando definição jurídica diversa aos fatos expressamente mencionados no 
acórdão da Terceira Turma Recursal do Ceará. 
  
Considerando a possibilidade reconhecida em jurisprudência de enquadramento por 
categoria profissional da atividade profissional de engenheiro de produção da Petrobrás, 
no código 2.1.1 do Anexo II do Decreto 83.080/79, bem com o enquadramento por analogia 
à atividade prevista no item 2.3.5 do Decreto nº. 83.080/1979, há de ser provido o recurso 
do autor.  
 
Ante o exposto, no tocante aos paradigmas da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, 
voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do incidente de uniformização regional para 
determinar à parte ré a averbação como especial do período de 01.10.1990 a 28.4.1995, 
laborado junto à Petrobrás na condição de engenheiro de produção, nos termos da 
Questão de Ordem nº. 38 da TNU. PROPONHO ainda, neste âmbito regional, a fixação da 
tese de que: “O tempo de serviço laborado pelo segurado na condição de engenheiro de 
produção da Petrobras, até a edição da Lei 9.032/95, deve ser enquadrado como especial, 
descrito no código 2.1.1 do Anexo II do Decreto 83.080/79”.  
 
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, ADMITIR E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE REGIONAL DE 
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto.  
 

Recife/PE, data do julgamento. 
 
 

KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA 



Juíza Federal Relatora 
 
 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por maioria, admitir e dar provimento 
ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do voto da 
Relatora. Vencidos Dr. Marcos, Dr. Flávio, Dr. Nagibe e Dr. Glauber. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

Juiz Federal Marcos Antônio Garapa de Carvalho – Presidente da TR/SE 
 

Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE 
 

17. 0504340-94.2020.4.05.8101 
Recorrente: União Federal  
Adv/Proc: Advocacia Geral da União 
Recorrido (a): Rita Sandra Ribeiro De Aquino  
Adv/Proc: Flavio Sousa Farias  (CE018571 ) 
Origem:  1ª Turma Recursal  SJCE  
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 

VOTO VENCIDO 

EMENTA 



PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO. 
PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 908, DE 
28/11/2019. EXIGÊNCIA DO REGISTRO GERAL DE PESCA (RGP). EM FACE DA INÉRCIA 
DO PODER PÚBLICO, POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE 
SOLICITAÇÃO DO RGP A SER CORROBORADO PELAS PROVAS DOCUMENTAIS, À LUZ DO 
CASO CONCRETO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO. 

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela União em face de Acórdão 
proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, reformando 
sentença improcedência, reconheceu o direito do demandante ao auxílio emergencial 
pecuniário ao pescador profissional artesanal, por entender ser suficiente a 
apresentação do protocolo do requerimento de Licença de Pescador Profissional 
perante o Ministério da Pesca e que a promovente demonstrou residir em uma das 
regiões atingidas pelo desastre ambiental. 

A 1ª TR/CE entendeu que a parte autora não merece ser prejudicada pela desídia do 
Ministério da Pesca, visto que protocolou requerimento de Licença de Pescador 
Profissional em 30/03/2016, estando aguardando, até os dias atuais, a inserção no 
Registro Geral da Atividade Pesqueira. Considerou, ainda, que a norma não exigiu outros 
documentos para comprovação da situação de pescador, e que o documento hábil 
previsto não foi apresentado por causa de entraves burocráticos alheios à vontade da 
parte autora (Anexo 24). 

Defende o Recorrente/União (Anexo 25), no entanto, que o acórdão impugnado 
contraria a legislação de regência, que exige apresentação do Registro Geral de Pesca 
válido e ativo e não somente o mero protocolo de solicitação de licença para a atividade. 
Segue apontando ainda ausência de base legal para concessão do pagamento requerido, 
em face da perda da eficácia da MP nº 908/2019. Para ilustrar a divergência colaciona 
paradigma da Segunda Turma Recursal/CE (processo nº 0504914-20.2020.4.05.810). 

O MM Presidente da TRU/5ª Região, proferiu decisão dando seguimento ao Incidente 
de Uniformização Regional de Jurisprudência (Anexo 31). 

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 Segunda Turma Recursal do Ceará no 
processo nº 0504914-20.2020.4.05.810 (Anexo 26). 

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 no que pertine à exigência da apresentação do Registro Geral de 
Pesca para fins de concessão do auxílio emergencial instituído pela MP n° 908/2019. 

Com efeito, analisando detidamente os julgados recorrido e paradigma, verifico que o 
cerne da presente questão consiste em saber se na falta do Registro Geral da Atividade 
Pesqueira, o mero protocolo do requerimento é aceito para fins de comprovação da 
atividade pesqueira. Assim, reconhecidas a divergência e a similitude fático-jurídica, 
passo a análise do mérito. 

Com o intuito de minimizar os impactos sociais e econômicos advindos do 
derramamento de óleo que assolou grande parte do litoral brasileiro, editou-se 
a Medida Provisória nº. 908, de 28 de novembro de 2019, a qual instituiu auxílio 
emergencial pecuniário aos pescadores profissionais artesanais, inscritos em situação 
ativa no Registro Geral da Atividade Pesqueira, com atuação em área marinha ou 
estuarina, domiciliados nos municípios afetados pelo referido desastre ambiental. 

Ou seja, a referida Medida Provisória exigiu o preenchimento de dois requisitos 
cumulativos para a percepção do benefício: i) estar o pescador regularmente inscrito e 
ativo junto ao Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), com atuação em 
área marinha ou em área estuarina, e ii) ser domiciliado em algum dos Municípios 
afetados pelo desastre ambiental. 

Ademais, de acordo com o referido ato normativo, caberia ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento providenciar e encaminhar ao Ministério da Cidadania a 
relação dos pescadores profissionais artesanais para que fosse operacionalizado o 
pagamento do auxílio emergencial Pecuniário (parágrafo único do art. 3.º da Medida 
Provisória nº. 908/2019), prescindindo de requerimento do beneficiário. 



Como se vê a legislação de regência não contempla a apresentação do mero protocolo 
de solicitação da licença para o exercício da atividade pesqueira, perante o Ministério 
da Pesca e Aquicultura, ao revés, consignou expressamente a imprescindibilidade de 
estar o pescador regularmente inscrito e ativo junto ao Registro Geral da Atividade 
Pesqueira (RGP). 

Cumpre atentar, todavia, que a reforma ministerial procedida em outubro de 2015 
extinguiu o Ministério da Pesca e Aquicultura e, por conseguinte, impactou 
negativamente a análise dos pedidos de registro e licença de pescadores, dentre outros. 

Sendo assim, não é justo impedir o pescador/marisqueira de se habilitar ao 
recebimento do benefício, sob o argumento de inexistência de registro válido, quando 
esse requisito deixou de ser preenchido em decorrência da ineficiência estatal na 
análise do pedido de registro e licença do pescador/marisqueira, sem que este tenha 
contribuído para a demora. 

Logo, a par de eventual omissão da Administração Pública na apreciação do protocolo, 
razoável possibilitar apresentação de diversos outros documentos que, pelo menos, 
evidenciem com razoável juízo de certeza o exercício, de forma habitual, da pesca como 
profissão e principal meio de subsistência em área marinha ou estuarina em regiões 
atingidas pelo desastre ambiental. 

Nesse tocante, possível a juntada, por exemplo, da prova do tipo de embarcação 
utilizada para o exercício da pesca (a motor ou a vela), juntamente com eventual rol de 
equipagem e declaração firmada pelo proprietário, dando conta de que faz parte da 
tripulação, além de documento fiscal ou outro comprovante de venda do pescado, 
com designação das espécies objeto de captura, ou, se for o caso, prova do 
recolhimento da contribuição previdenciária sobre o produto comercializado da pesca 
(código 2704). 

Nesse trilhar, à luz das considerações acima tecidas, entendo que o mero protocolo do 
requerimento de licença para atividade pesqueira, por si só, não é documento suficiente 
a comprovar a condição de pescador profissional para fins de concessão do auxílio 
emergencial previsto na MP nº 908/2019, todavia, o referido protocolo pode ser 
corroborado por documentos outros atinentes ao efetivo exercício da pesca 
profissional à época do desastre ambiental, devendo ser analisado o caso concreto. 

Oportuno registrar, por fim, que houve alteração de entendimento da Segunda Turma 
Recursal do Ceará no sentido de não considerar o mero protocolo da solicitação da 
licença de atividade de pesca suficiente para concessão do auxílio emergencial em tela, 
mas, tão somente em determinados casos quando reforçado por documentos e 
circunstâncias outras, sempre à luz das peculiaridades do caso concreto. 

Ante todo o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização Regional e dar-lhe 
provimento para afirmar a tese de que: o mero protocolo do requerimento de licença 
para atividade pesqueira, por si só, não é documento suficiente a comprovar a 
condição de pescador profissional para fins de concessão do auxílio emergencial 
instituído pela MP nº 908/2019, todavia, na falta do Registro Geral de Atividade 



Pesqueira (RGP), por causa alheia à vontade do requerente, o referido protocolo pode 
ser corroborado por documentos outros atinentes ao efetivo exercício da pesca 
profissional à época do desastre ambiental, sempre à luz do caso concreto e 
observadas as provas dos autos. 

Nesses termos, determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para 
adequação do julgado à tese acima firmada. 

É como voto, excelências. 

VOTO VENCEDOR 

 

 

 VOTO - EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL 
DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 908/2019. 
EXIGÊNCIA DO REGISTRO GERAL DE PESCA (RGP) SUPRIDA PELO 
PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE REGISTRO, NOS TERMOS DA PORTARIA 
24/2019, DA MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1 - Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela 
União em face de acórdão proferido pela Primeira Turma 
Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, reformando sentença 
improcedência, reconheceu o direito do demandante ao auxílio 
emergencial pecuniário ao pescador profissional artesanal, 
por entender ser suficiente a apresentação do protocolo do 
requerimento de Licença de Pescador Profissional perante o 
MAPA e que a promovente demonstrou residir em uma das regiões 
atingidas pelo desastre ambiental. 

2 - Defende a Recorrente/União (Anexo 25), no entanto, que o 
acórdão impugnado contraria a legislação de regência, que 
exige apresentação do Registro Geral de Pesca válido e ativo 
e não somente o mero protocolo de solicitação de licença para 
a atividade. Segue apontando ainda ausência de base legal 
para concessão do pagamento requerido, em face da perda da 
eficácia da MP nº 908/2019. Para ilustrar a divergência 
colaciona paradigma da Segunda Turma Recursal/CE (processo 
nº 0504914-20.2020.4.05.810). 

3 - O MM Presidente da TRU/5ª Região, proferiu decisão dando 
seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de 
Jurisprudência (Anexo 31). 

4 - Observo, de início, que a divergência entre o acórdão 
recorrido e o aresto paradigma limita-se a discussão sobre a 



suficiência do protocolo de pedido do RGP para fins de 
cumprimento do requisito normativo da MP 908/2019. Não há, 
por outro lado, divergência de entendimento quanto à efetiva 
possibilidade de pagamento do auxílio-emergencial em razão da 
perda de eficácia da MP 908/2019. Logo, o incidente só pode 
ser conhecido no que se refere à divergência instaurada, isto 
é, no que se refere aos efeitos que se pode atribuir ao 
Protocolo do pedido de RGP, para os fins da MP 908/2019. 

5 - Examinando o mérito propriamente dito do Pedido de 
Uniformização, verifico que a norma de regência cuja 
divergência de interpretação se apresenta configurada é a MP 
908/19 (auxílio emergencial derramamento de petróleo). 

6 - Referida norma não exigiu o efetivo exercício da pesca 
para a percepção do benefício. Nisso, difere substancialmente 
do seguro-defeso, que exige a prova do exercício da pesca. O 
benefício da MP 908/19 foi pago “ex officio”, bastando para 
tanto a inscrição no RGP do MAPA. 

7 - Acontece que, por anos, o Ministério deixou todos os 
pedidos de inscrição no RGP parados, sem qualquer 
manifestação, desde o ano de 2015, conforme se pode ver das 
seguintes notícias: https://www.gov.br/agricultura/pt-
br/assuntos/noticias/novo-registro-geral-de-pesca-vai-atender-demanda-
reprimida-desde-2015 e   https://www.seafoodbrasil.com.br/novo-rgp-ja-

esta-pronto-. 

8 - Considerando a manifesta mora da administração e a 
situação de vulnerabilidade dos pescadores, entendo que o 
requerimento de RGP deve ser equiparado ao efetivo registro, 
atendendo, assim a exigência normativa. 

9 - Inclusive, existe norma expressa do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, nesse sentido. 
Trata-se da Portaria 24, de 19 de fevereiro de 2019, da 
Ministra de Estado do MAPA (https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/64578629): 

PORTARIA Nº 24, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

Regula a autorização temporária da atividade 
pesqueira, na categoria do Pescador Profissional 
Artesanal, até a finalização do recadastramento geral 
do Registro Geral da Atividade Pesqueira. 

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO - MAPA, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista a Medida Provisória nº 870, de 1º de 
janeiro de 2019, e o Decreto nº 9.667, de 02 de 
janeiro de 2019. 



Considerando o constante dos autos do processo nº 
52020.101395/2017-89, resolve: 

Art. 1º - Esta Portaria regula a Autorização 
temporária do Registro Geral da Atividade Pesqueira, 
categoria Pescador Profissional Artesanal, com 
vigência até 31 de dezembro de 2019. 

Art. 2º - Ficam validados os protocolos de 
solicitação de Registro Inicial para Licença de 
Pescador Profissional Artesanal entregues a partir do 
ano de 2014 como documentos de regularização para o 
exercício da atividade de pesca. 

Art. 3º - Ficam validados os protocolos de entrega de 
Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira - Reap 
como documentos de regularização das Licenças 
suspensas, cujo motivo de suspensão foi o 
descumprimento do Art. 9º da Instrução Normativa MPA 
nº 6, de 29 de julho de 2012. 

§ 1º - Para efeito desta Portaria, serão considerados 
os protocolos de entrega de Reap entregues dentro do 
prazo estabelecido em legislação, os quais ainda não 
foram devidamente analisados e regularizados pelos 
Escritórios Federais de Aquicultura e Pesca dos 
Estados - EFAP's. 

§ 2º - Excluem-se do âmbito desta Portaria: 

I - as Licenças que foram suspensas pela falta de 
apresentação do Reap ou por protocolar o Reap fora do 
prazo legal; 

II - as Licenças já devidamente regularizadas pelos 
EFAP's. 

§ 3º - Os protocolos mencionados nos artigos 2º e 3º 
servirão especialmente para efeito de comprovação 
junto aos órgãos de controle e fiscalização da 
atividade de pesca. 

Art. 4º - A regularização dada pela presente Portaria 
servirá como comprovante de regularização para fins 
de recebimento de benefícios previdenciários. 

§ 1º - A SAP notificará os órgãos de fiscalização e 
de concessão de benefícios de que os protocolos podem 
ser utilizados como documento comprobatório de 
regularidade do exercício da atividade de pesca. 

§ 2º - O definido no caput não se aplica para fins 
de requerimento do benefício assistenciário seguro-
desemprego (seguro-defeso), o qual se fará necessário 
o atendimento dos requisitos constantes na Lei nº 
10.779, de 25 de novembro de 2003, e no Decreto nº 
8.424, de 31 de março de 2015. 

5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS 

10 - Não fosse a mora manifesta da Administração, a parte 
teria recebido o benefício “ex officio”, independentemente de 



qualquer prova adicional sobre o efetivo exercício da pesca. 
Logo, não se pode exigir a ela algo que não seria regularmente 
exigido pela própria Administração para o pagamento do 
benefício em exame. 

11 – Ante o exposto, voto por negar provimento ao pedido de 
uniformização. 

  

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, 7 de junho de 2021. 

 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 
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 Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e negar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do 
voto condutor do Relator para Acórdão, Dr. Eduardo. Vencidos a Relatora (Dra. Paula 
Emília), Dr. Sérgio Wanderley, Dr. Nagibe, Dr. Glauber e Dr. Flávio. O Presidente da 
TRU desempatou em favor da divergência. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 



Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ªTR/CE 
 

18. 0507689-09.2019.4.05.8500 
Recorrente: Jose Leonel De Melo Neto   
Adv/Proc: Edes Soares de Oliveira (AL005777) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:   Turma Recursal  SJSE  
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto 
 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DE 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO NÃO CONSTANTE DOS DECRETOS REGULAMENTADORES 
DE ATIVDADE ESPECIAL. PRESENÇA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO 
INTERNO PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA EM 
TESE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 

 

VOTO 

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 dispõe o 
seguinte (anexo 56):  

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/SE, sob o fundamento de que o recurso implicaria em 
reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU). 

A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do 
pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício 
previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, em 



que se pretendia o reconhecimento da natureza especial das 
atividades desenvolvidas como engenheiro agrônomo no 
período de 02/04/1970 e 28/04/1995, por verificar que não há 
nos autos laudo técnico que comprove o labor sob a exposição 
de agentes nocivos. 

Aduz a parte recorrente que o trabalho exercido por Engenheiro 
Agrônomo se enquadra, por analogia, aos Engenheiros da 
Construção Civis, Engenheiros de Minas e Engenheiros Elétricos, 
devendo ser reconhecido o direito ao acréscimo decorrente da 
especialidade da atividade e sua consequente conversão em 
tempo.  

Em defesa de sua tese, colaciona julgado da TR/AL (0502372-
74.2016.4.05.8002), alegando atender aos requisitos do artigo 
14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de 
uniformização. 

Decido. 

Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá 
pedido de uniformização quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por 
Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo 
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma 
jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções 
jurídicas divergentes para casos similares. 

Na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal manteve, 
nos termos da sentença, a improcedência do pedido de revisão 
da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por 
tempo de contribuição, afastando-se o reconhecimento da 
natureza especial das atividades por desenvolvidas como 
engenheiro agrônomo, no período de 02/04/1970 e 
28/04/1995, em virtude de não haver comprovação técnica do 
labor ter sido exercido sob a exposição de agentes nocivos. 

Objetiva-se, portanto, a especialidade da atividade por 
enquadramento da atividade de engenheiro agrônomo. 

Entretanto, o paradigma invocado pela parte autora não guarda 
similitude fática com o caso dos autos. Isso porque, naquele 
processo, o autor apresentou PPP válido que demonstrou a 
efetiva exposição a agentes nocivos, o que não foi observado 
nos autos do presente processo.   



Diante dessas considerações, deve ser aplicado à hipótese o 
enunciado da Questão de Ordem nº 22, da TNU, segundo a qual 
“É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por 
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda 
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”. 

Evidente, portanto, a ausência de similitude entre o caso dos 
autos e o precedente colacionado. 

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 tanto a decisão colegiada recorrida 
quanto o acórdão paradigma 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, nos 
termos do art. 14, inciso V, alíneas “c” e “d”, da RESOLUÇÃO 
586/2019 – CJF, 30/09/2019 (NOVO RITNU). 

DECISÃO 

O presente agravo interno merece ser provido. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com os 
paradigmas consubstanciados nos acórdãos da Turma Recursal/AL proferidos nos 
processos nº 0502372-74.2016.4.05.8002 e 0510774-09.2019.4.05.8013. 

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 
reconhecimento da natureza especial da atividade desenvolvida como engenheiro 
agrônomo, com enquadramento por categoria profissional, por equiparação aos 
engenheiros de construção civil, engenheiros de minas e engenheiros elétricos em 
período anterior à vigência da Lei nº 9.032/95. 

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora 
indica, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado expressamente afastou a 
natureza especial da atividade em razão de a profissão de engenheiro agrônomo não 
constar dos decretos, e também pelo fato de não ter sido apresentado qualquer 
formulário, laudo técnico ou PPP que demonstrassem a efetiva exposição a agentes 
nocivos (anexo 34). Nos paradigmas apontados, por sua vez, a mesma atividade 
laboral foi reconhecida como especial, por simples equiparação aos engenheiros de 
construção civis, engenheiros de minas e engenheiros elétricos (anexos 49/50). 

No caso, observa-se então que os paradigmas de fato fundam-se na 
equiparação de categorias profissionais, não tendo considerado presença de PPP 
válido para reconhecer a natureza especial da atividade. Os paradigmas limitaram-se 
à aplicação dessa tese, dispensando a análise probatória. 

Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e o julgado 
apontado como paradigma, observa-se restar caracterizada a divergência de 
entendimento e a presença de similitude fática entre os processos da Turma Recursal 
de origem e da Turma Recursal de Alagoas quanto ao direito material, razão pela qual 
o PU Regional merece ser examinado. 

Quanto ao mérito, é de se destacar que o reconhecimento da atividade 
especial em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado deve 
observar a legislação vigente à época do desempenho da atividade, compondo o 
patrimônio jurídico previdenciário do segurado, como direito adquirido. 

Especificamente no tocante à especialidade do tempo de serviço no 
período anterior à vigência da Lei nº 9.032/95, observa-se que era possível o 
reconhecimento do tempo de serviço especial com base na categoria profissional do 
trabalhador - nos moldes disciplinados pelo Decreto nº 53.831/64 e pelo Decreto nº 
83.080/79 -  independentemente de exposição a agentes nocivos à saúde.  Até 
28/04/1995, então, vigorava a presunção legal de nocividade pelo exercício da profissão.  

A atividade de engenheiro agrônomo, por sua vez, não foi contemplada 
especificamente dentre as ocupações constantes dos Decretos acima mencionados que 
merecessem especial proteção e consequente reconhecimento como atividade 
especial. No ramo de engenharia, apenas as atividades “Engenheiros de construção civil, 



de minas, de metalurgia, eletricistas”, expressamente transcritas no item 2.1.1 do 
Decreto nº 53.831/64, e as atividades de “engenheiros químicos, engenheiros 
metalúrgicos e engenheiros de minas” constantes do item 2.1.1 do Decreto nº 
83.080/1979 foram reconhecidas como especiais. 

Não obstante, o simples fato de a referida profissão não constar dos 
Decretos não é fator impedimento ao reconhecimento da atividade como especial.  

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem 
firme jurisprudência no sentido de que as normas regulamentadoras que prevêem os 
agentes e as atividades consideradas insalubres são meramente exemplificativas e, 
havendo a devida comprovação de outras atividades prejudiciais à saúde do obreiro, é 
possível o reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço comum em 
especial. A título de exemplificação, citem-se os seguintes precedentes: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 
DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.  ATIVIDADE 
ESPECIAL. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. ROL DE ATIVIDADES E 
AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE 
ESPECIAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 
7/STJ. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do 
Código de Processo Civil de 2015 uma vez que o Tribunal de 
origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira 
amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi 
apresentada. 2. Claramente se observa que não se trata de 
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro 
material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do 
acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. 3. Nos 
termos da jurisprudência do STJ, até o advento da Lei 9.032/1995 
é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em 
face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. 
A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por 
meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e 
preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 
9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico. 4. O rol 
de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade 
física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 
2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo 
admissível, portanto, que atividades não elencadas no referido 
rol sejam reconhecidas como especiais, desde que tal situação 
seja devidamente demonstrada no caso concreto. 5. Hipótese 



em que a Corte de origem consignou: "Apresentada a prova 
necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a 
condições especiais, conforme a legislação vigente na data da 
prestação do trabalho deve ser reconhecido o respectivo tempo 
de serviço". 6. O exame das questões trazidas no 
Recurso Especial demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância recursal. 
Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial não 
conhecido.(STJ, RESP 1658049, Segunda Turma, Relator Ministro 
Herman Benjamim, DJE 28/03/2017) 

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. 
CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ARTS. 57 E 58 DA LEI 
8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. 
Trata-se, na origem, de Ação Ordinária contra o INSS objetivando 
a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sob o 
argumento de que laborou em atividade rural, sob regime de 
economia familiar, bem como exerceu atividades insalubres e 
urbanas como Engenheiro Agrônomo. 2. Inicialmente, constata-
se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 
apresentada. 3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de 
que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à 
integridade física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 
83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não 
taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não 
elencadas no referido rol sejam reconhecidas 
como especiais, desde que tal situação seja devidamente 
demonstrada no caso concreto. A Propósito: REsp 1.306.113/SC, 
Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 
14/11/2012, DJe 7/3/2013 4. In casu, o Tribunal a quo, com base 
nos elementos fáticos coligidos aos autos, concluiu pela 
especialidade da atividade de Engenheiro Agrônomo em analogia 
para com a atividade de "Engenheiros de Construção Civil, de 
minas, de metalurgia, eletricistas" (fls. 347-348, e-STJ). 5. Assim, 
o exame das questões trazidas no Recurso Especial demandaria o 
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é 
vedado nesta instância recursal. Aplica-se o óbice da Súmula 



7/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.454.157/SP, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/10/2014, DJe 
15/10/2014 6. Ademais, a jurisprudência do STJ reconhece o 
direito ao cômputo do tempo de serviço especial exercido antes 
da Lei 9.032/95, com base na presunção legal de exposição aos 
agentes nocivos à saúde pelo mero enquadramento das 
categorias profissionais previstas nos Decretos 53.831/64 e 
83.080/79. Precedentes do STJ. 7. Recurso Especial não provido. 
..EMEN: (STJ, Resp 1534801, Segunda turma, Relator Ministro 
Herman Benjamim, DJE  05/08/2015) 

Infere-se dos julgados acima destacados que a simples analogia 
da atividade profissional exercida pela parte autora (engenheiro agrônomo) a de outros 
ramos de engenharia expressamente previstos nos Decretos não é suficiente para o 
enquadramento da atividade especial, havendo necessidade de efetiva demonstração 
da exposição aos agentes nocivos à saúde. É dizer que a equiparação/analogia não 
pode ser simplesmente presumida, impondo prova bastante e capaz de assegurar o 
efetivo prejuízo à saúde do trabalhador e consequente contagem do tempo de 
contribuição como atividade especial. 

Acrescente-se que, em sessão realizada em 22/08/2019, a TNU apreciou 
o Tema 198, da TNU, firmando a seguinte tese: 

No período anterior a 29/04/1995, é possível fazer-se a 
qualificação do tempo de serviço como especial a partir do 
emprego da analogia, em relação às ocupações previstas no 
Decreto n.º 53.831/64 e no Decreto n.º 83.080/79. Nesse caso, 
necessário que o órgão julgador justifique a semelhança entre a 
atividade do segurado e a atividade paradigma, prevista nos 
aludidos decretos, de modo a concluir que são exercidas nas 
mesmas condições de salubridade, periculosidade ou 
penosidade. A necessidade de prova pericial, ou não, de que a 
atividade do segurado é exercida em condições tais que 
admitam a equiparação deve ser decidida no caso concreto.  

No entanto, entretanto, observa-se que a tese autoral e aquela 
apontada pelo acórdão paradigma não é ligada à matéria fática, mas sim à tese jurídica 
de equiparação em tese do engenheiro agrônomo. Embora haja protesto genérico por 
provas na inicial, a referência é a documentação que acompanha a petição inicial 
(anexo 1). A tese invocada no recurso inominado (anexo 31) e no PU Regional (anexo 
48) é a mesma, não fazendo referência à atividade concreta desempenhada, mas sim 
à tese de equiparação jurídica entre as categorias profissionais.  



Logo, não é o caso de aplicação do entendimento do Tema 198/TNU ou 
da QO n. 20/TNU, pois, repita-se, não se revolve, no caso concreto, questão fática 
referente à prova do exercício do trabalho em condições de salubridade, 
periculosidade ou penosidade. Então, não sendo possível a equiparação meramente 
teórica das categorias profissionais, MANTENHO o acórdão impugnado. 

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA 
CONHECER O PU REGIONAL. Quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO ao pedido de 
uniformização regional. 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, prover o 
agravo interno e conhecer e negar provimento ao pedido de uniformização regional, 
mantendo o acórdão proferido pela Turma Recursal, nos termos do voto do relator. 

Recife, 7 de junho de 2021. 

NAGIBE DE MELO JORGE NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, preliminarmente, por maioria, 
conhecer e dar provimento ao agravo interno para conhecer o Incidente de 
Uniformização, vencidos nesta parte, Dr. Marcos, Dra. Paula Emília e Dr. Glauber, e, 
no mérito, negar provimento ao Incidente de Uniformização, vencidos, Dr. Eduardo, 
Dr. Sérgio Murilo e Dra. Paula Emília, nos termos do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE 
(em substituição ao titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 
2ª TR/CE, Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– 
Presidente da 3ª TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. 
Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 



19. 0528003-79.2019.4.05.8013  
Recorrente: Ednaldo de Almeida Santos e outros 
Adv/Proc: Orlandino José Bandeira da Silva Júnior (AL012791A ) 
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:   Turma Recursal  SJAL  
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC.  OMISSÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE 
MÚTUO VINCULADO AO SFH. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 
20.910/32. PROVIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO.     

 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal 
em face do acórdão constante no anexo 42.  

Aduz a embargante que o acórdão foi omisso, uma vez que não enfrentou a 
tese contida na decisão recorrida, de aplicação ao caso do prazo prescricional do 
Decreto-lei nº 20.910/32, por tratar de contrato com subvenção de recursos públicos. 

De fato, tal questão não foi debatida no acórdão embargado, tendo restado 
caracterizada a omissão no julgado. Passo, pois, a analisar o ponto omisso do decisium. 

O Decreto-lei nº 20.910/32 estabelece prazo prescricional para ações contra 
a Fazenda Pública. O fato de o contrato de financiamento ser subsidiado com recursos 
da União não equipara a ação contra a CEF com uma ação contra a Fazenda Pública. 
Se fosse assim, todas as ações que discutem contratos envolvendo a aplicação de 
recursos públicos, como o SFH, o FIES e mesmo contratos que concedem créditos a 
específicos setores produtivos, teriam que ser tratados como ações contra a Fazenda 
Púbica, o que não ocorre. A interpretação não pode conduzir ao absurdo. 

Ademais, a gestão operacional dos recursos destinados à concessão da 
subvenção do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU é feita pela Caixa 
Econômica Federal, que é remunerada pelo serviço, nos termos do art. 9º da Lei nº 
11.977/2009. Desse modo, havendo erro no cálculo da subvenção imputado ao banco 
réu, não há que se falar em aplicação do Decreto-lei nº 20.910/32. 

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e DOU 
PROVIMENTO apenas para sanar a omissão do julgado no que se refere à 
inaplicabilidade do Decreto-lei nº 20.910/32, mantendo a decisão em todos os seus 
termos. 

É como voto. 

 



 

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO aos embargos de declaração para suprir omissão, nos termos do voto do 
relator. 

 Recife, 07 de junho de 2021. 

   

NAGIBE DE MELO JORGE NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar 
provimento aos embargos de declaração apenas para sanar a omissão do julgado, nos 
termos do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

20. 0503447-19.2019.4.05.8108 
Recorrente: Ellen Mariana Teixeira Benigno  
Adv/Proc: Silvia Raquel Moura Souto (CE027364 ) 
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal 
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. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. SAQUES E TRANFERÊNCIAS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS COM CARTÃO 
E SENHA PESSOAL DE CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO 
EMINENTEMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. CULPA 
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 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 
37), dispõe que tanto o acórdão paradigma quanto o recorrido tiveram como 
fundamento a matéria processual e probatória dos respectivos autos, sendo inviável a 
admissão do incidente tendo em vista que não se destina a reexaminar matéria 
processual e nem 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 Turma Recursal/SE, proferido no processo 
nº 0508751-94.2013.4.05.8500 (anexo 25). 

O objeto da presente controvérsia diz respeito à caracterização ou não 
de falha no sistema de segurança do banco e na atuação da entidade bancária 
demandada, na hipótese em que foram realizados saques supostamente indevidos em 
sua conta poupança. 

Nos casos de responsabilidade civil, para configurar-se o ato ilícito apto a 
gerar o dever de indenizar, é necessária a comprovação do trinômio: evento danoso, 
dano efetivo e nexo causal entre o ato/fato e a lesão. Assim como para se configurar a 
responsabilidade civil objetiva, deve ser observado o art. 37, § 6º da CFB de 1988, que 
assim dispõe:  

 



Art.37. (...) 
Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo e culpa. 

 
Aplicam-se ao presente caso as disposições concernentes ao Código de 

Defesa do Consumidor e as normas de regência que tratam das relações de consumo. 
As instituições financeiras também se inserem na aplicação da Legislação do 
Consumidor, no caso o CDC (Lei nº 8078/90). Também é objetiva a responsabilidade civil 
decorrente de atividade bancária, já que o § 2° do art. 3° da Lei 8.078/90 inclui essa 
atividade no conceito de serviço, dispositivo este que foi declarado constitucional pelo 
STF ao julgar pedido formulado na ADI 2591/DF (rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o 
acórdão Min. Eros Grau, 7.6.2006). A propósito, a súmula do STJ n° 297 dispõe que o 
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

 
Ocorre que o acórdão recorrido (anexo 23) confirmou a sentença e 

reconheceu a culpa exclusiva do consumidor, nos seguintes termos: 
 

 “Na situação vertente, verifica-se que o Juízo Sentenciante, 
adequadamente julgou pela improcedência do pedido autoral, 
uma vez que restou demonstrada a quebra do nexo causal pela 
culpa exclusiva da parte autora que não logrou demonstrar 
falha no sistema de segurança do banco e na atuação da 
entidade bancária demandada, situação que justificaria a 
cominação por danos materiais e morais. 
(...) 
(...) Cumpre a princípio esclarecer que a responsabilidade que 
ora se questiona é aquela prevista no Código de Defesa do 
Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, qual seja 
a responsabilidade objetiva, fundada no risco do 
empreendimento. 
Neste passo, é incontroversa a afirmação de que as atividades 
bancárias são abrangidas pelo Código do Consumidor. O artigo 
3º do referido código, em seu parágrafo segundo nos diz: 
“Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 
Daí que, por força desse dispositivo legal, não há como afastar 
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, exercendo os 
bancos, atividade comercial e, por conseguinte, sendo 
considerados fornecedores. 
Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à 
hipótese em tela, não há como se admitir a existência de danos 



materiais e morais em favor da parte autora, nos termos a 
seguir expendidos. 
Suscita a representante da autora que abriu uma conta 
poupança em nome desta perante a instituição demandada, 
com a finalidade de captar quantia a ser utilizada em sua festa 
de 15 (quinze) anos. Relata que, no mês de maio de 2018, 
percebeu a existência de diversos saques e transferências 
realizados no mês de fevereiro de 2015 sem seu conhecimento 
e autorização. 
Por conta de tais fatos, pretende a parte autora a restituição dos 
valores extraídos de sua conta bancária e a condenação do 
banco réu na obrigação de indenizar os danos morais sofridos. 
Impende salientar que o destinatário da prova é o juiz da causa, 
a quem cabe formar seu convencimento diante dos elementos 
de convicção trazidos aos autos. 
No presente caso, embora não possa imputar à parte autora o 
ônus da prova do fato negativo (não realização do saque), não 
verifico a verossimilhança das alegações constantes na petição 
inicial. Vejamos. 
Relembre-se que, para a configuração da responsabilidade civil, 
é imprescindível, em todos os casos, a presença de seus 
elementos estruturais: a) a conduta ilícita ou lícita (com ou sem 
culpa, a depender da modalidade de responsabilização); b) o 
dano; e c) o nexo causal. 
Logo, se é certo que “as instituições financeiras respondem 
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 
operações bancárias" (Súmula nº 479 do Superior Tribunal de 
Justiça), igualmente é certo que tais fraudes devem ficar 
devidamente comprovadas para fins de caracterização da falha 
no serviço prestado e, consequentemente, na configuração dos 
danos materiais e morais a serem imputados às referidas 
instituições. 
Outrossim, mesmo que estivesse devidamente demonstrado 
que o saque questionado, de fato, não fora realizado pela 
postulante, ainda necessitaria a comprovação do nexo causal, 
ou seja, deveria ficar comprovado de forma cabal que tais 
transações foram feitas por violação do sistema de segurança 
bancário e não por descuido por parte do correntista na guarda 
e no manuseio do seu cartão/senha (culpa exclusiva da vítima 
ou de terceiro). 
Consoante se observa dos extratos bancários anexados aos 
autos (anexo 9, fl. 5), no mês de fevereiro de 2015, foram 
realizados diversos saques entre o dias 18 e 26 - cinco saques 
e duas transferências no dia 18, um saque e uma transferência 
no dia 19, um saque no dia 20, um saque no dia 23 e seis saques 
e duas transferências no dia 26. Extrai-se, ainda, que os saques 



foram realizados por meio de terminal de autoatendimento e 
caixa eletrônico do Banco 24H. 
Note-se que o primeiro saque ocorreu no mesmo dia em que 
fora efetuado, em uma agência lotérica, um depósito em 
dinheiro com crédito em sua conta poupança, o que nos leva a 
crer que a autora portava seu cartão de saque e um terceiro, 
aproveitando-se da sua falta de zelo, apossou-se de seu cartão 
e de sua senha, permitindo-lhe acessar a sua conta bancária e 
efetuar as transações guerreadas. 
É importante destacar as referidas movimentações ocorreram 
durante vários dias (de 18 a 26), entretanto, percebe-se a 
ausência de saque/transferência durante todo o final de 
semana (dias 21 e 22) e entre os dias 23 e 26 do mês de 
fevereiro daquele ano. 
Consoante se verifica pela documentação existente nos autos, a 
autora foi vítima de um golpe que só pode ser imputado ao seu 
próprio descuido, ao afirmar que, sem saber como, teve saques 
realizados em sua conta bancária, os quais só vieram a ser 
percebidos cerca de quatro anos após o ocorrido, de modo a 
também prejudicar a apresentação de provas por parte do 
banco. 
Os saques realizados não possuem características típicas de 
fraudes perpetradas através de clonagem de cartão ou furto de 
senha via internet, pois nessas hipóteses, é costume do 
fraudador o esgotamento breve da conta, locupletando-se ao 
máximo com o dinheiro da vítima antes mesmo que esta 
perceba. 
Assim, concluo que houve culpa exclusiva da vítima, na medida 
em que não zelou pela guarda e segurança do cartão de saque 
e pelo sigilo da senha, permitindo que terceiro realizasse as 
movimentações questionadas. 
Vejamos o entendimento da melhor jurisprudência em casos 
semelhantes: 
EMEN: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO 
MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE 
DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 
7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal 
local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, 
entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da 
autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da 
reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva 
senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques 
irregulares na conta somente geram responsabilidade para o 



Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou 
imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na 
espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. 
Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de 
reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 
a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 
razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o 
pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações 
do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido. 
..EMEN: (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL - 1399771 2018.03.07295-5, LUIS FELIPE 
SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:08/04/2019 
..DTPB:.) 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
FEDERAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA POUPANÇA ATRAVÉS DA 
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO E SENHA. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 DA TNU. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 
N° 42 DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO 
CONHECIDO. 1. Divergência acerca da aplicação, ou não, da 
inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor, 
tem índole processual, ensejando a incidência da Súmula 43 da 
TNU. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, o uso do cartão magnético com sua respectiva 
senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques 
irregulares na conta somente geram responsabilidade para o 
Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou 
imprudência na entrega do numerário. 3. Hipótese em que as 
instâncias ordinárias concluíram que não houve falha de 
segurança no sistema bancário a imputar o dever de reparar os 
danos sofridos pelo autor. 4. A modificação da conclusão a que 
chegou a Turma de origem demandaria o revolvimento de 
suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na 
Súmula 42 desta TNU. 5. Incidente não conhecido. (Pedido de 
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5005895-
81.2015.4.04.7112, GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - 
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.) (grifos acrescidos) 
Deste modo, sendo do titular da conta a incumbência pessoal e 
intransponível pela guarda e uso do cartão magnético, bem 
como de sua respectiva senha, não reconheço a 
responsabilidade da CEF a ensejar as indenizações pretendidas. 
Com efeito, a doutrina pátria, discorrendo a respeito do tema, 
leciona que a conduta da vítima como fato gerador do dano 



elimina a causalidade, um dos pressupostos essenciais da 
responsabilidade civil. 
Segundo escólio de Sérgio Cavalieri Filho[2], em lugar de 
“culpa exclusiva” deve-se preferir a denominação “fato 
exclusivo da vítima”, uma vez que a sua atuação não afasta a 
culpa, e sim a causalidade, em virtude da interferência no 
liame causal por comportamento exclusivo da vítima. 
Ademais, o artigo 12, §3º, III, do Código de Defesa do 
Consumidor prevê que o produtor do serviço só não será 
responsabilizado, além de outros dois casos, quando provar a 
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, constatada na 
hipótese sub examine. Além disso, o chamado fato exclusivo 
da vítima prejudica a aplicação do princípio da inversão do 
ônus da prova, o qual não teria o condão de restabelecer a 
quebra do nexo causal. 
Destarte, a situação apurada convence de que a 
responsabilidade pela segurança do cartão e da senha do 
titular da conta bancária em questão extrapola o controle da 
instituição financeira demandada. Em face dos fatos 
apurados, não se pode atribuir responsabilidade à CEF tanto 
pelos danos materiais e morais eventualmente suportados 
pela parte autora, em razão da configuração de culpa 
exclusiva do consumidor. 
Diante das razões expostas, a sentença recorrida não merece 
reforma, sendo improcedente o pleito recursal autoral.” 

 
Dessa forma, verifica-se que a Turma Recursal de origem entendeu que 

as provas produzidas não seriam suficientes à demonstração do nexo causal entre os 
saques e transferências supostamente indevidas e a responsabilidade da instituição 
financeira. Concluiu-se que houve culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o 
saque foi realizado com cartão e senha pessoal da parte autora, não havendo que se 
falar em responsabilidade da instituição bancária. 

 
Primeiramente, cumpre observar que a temática referente à inversão do 

ônus da prova é matéria de cunho nitidamente processual e que apenas questões 
relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma Regional de 
Uniformização. 

 

Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e 
direito processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de 
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada dizer 
quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o que entra na 
órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se que a inversão do ônus 



da prova, como um dos pontos da controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida 
postulado na demanda. 

 Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole 
eminentemente processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “Não cabe 
incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, 
firmou-se o entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n. 
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU 
04/10/2016).  

 
Noutro passo, quanto ao direito material, 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, 7 de junho de 2021. 

 

 

NAGIBE DE MELO JORGE NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator e decidiu, ainda, por 
maioria, pela não aplicação da multa de sucumbência, vencido Dr. Marcos, nesta 
parte. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

21. 0500630-28.2018.4.05.8201 
Recorrente: União Federal  
Adv/Proc: Advocacia Geral da União 
Recorrido (a): Arthur De Araújo Fernandes  
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 ) 
Origem:   Turma Recursal  SJPB  
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto 
 

PROCESSO 0500630-28.2018.4.05.8201 

 PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO MOTIVADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAGEM. 
CONDUTOR NÃO HABILITADO.  INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O 
ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO 
CONHECIDO. 

 Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem, interposto pela União contra 
acórdão da TR/PB que reformou a sentença, julgando procedente o pedido de indenização por 
dano moral em face de acidente de trânsito, apontado como decorrente da aparição de animal na 
pista de rolagem, ainda que o condutor não tivesse habilitação para dirigir. 

  

VOTO 

  



O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com paradigmas consubstanciados 
nos acórdãos da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (processos nº 0500411-
25.2017.4.05.8403 e nº 0501050-43.2017.4.05.8403), constantes dos anexos 31 e 32. 

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 responsabilidade do Estado 
por ato omissivo, em caso de acidente de trânsito decorrente de aparição de animal na pista, 
quando o condutor do veículo não possuía habilitação para dirigir. 

 Nas razões do incidente de uniformização regional, a União indica que o acórdão ora impugnado 
entendeu que a falta de carteira de habilitação não foi causa do evento danoso, pois o condutor 
seguia o fluxo normal da pista, quando o animal adentrou abruptamente o leito da via, 
ocasionando o acidente. Desse modo, não teria concorrido para o evento. Nos acórdãos 
paradigmas, concluiu-se que a ausência de habilitação para dirigir romperia o nexo causal, posto 
que “põe em dúvida sua capacidade técnica/habilidade para guiar qualquer tipo de veículo, configurando 
imperícia do mesmo”. Restaria, assim, configurada a culpa exclusiva do condutor, causa excludente 
da responsabilidade estatal em razão da inexistência de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

 Não obstante as alegações recursais, o acórdão paradigma não presume culpa exclusiva da 
vítima quando esta dirige sem habilitação. Na verdade, à luz da prova dos autos, entendeu que 
houve culpa exclusiva da vítima. O fato de estar sem habilitação foi apenas um argumento a 
corroborar a conclusão. 

 É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico dos processos é diverso, posto que 
embasado em situações fáticas díspares. 

 Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, não se verifica a 
alegada divergência. 

 Nesse contexto, impõe-se a inadmissão do vertente incidente. 

Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
REGIONAL. 

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por maioria, NÃO CONHECER do pedido de 
uniformização regional. 

  

Recife, 07 de junho de 2021. 

  



NAGIBE DE MELO JORGE NETO 

Juiz Federal Relator 

Presidente da 3ª TR/CE 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por maioria, preliminarmente, não 
conhecer o Incidente de Uniformização, nos termos do voto do Relator. Vencidos Dra. 
Polyana, Dr. Eduardo e Dr. Marcos que seguiu o Relator mas por fundamento distinto. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE 
(em substituição ao titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 
2ª TR/CE, Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– 
Presidente da 3ª TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. 
Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

Juíza Federal Polyana Falcão Brito – Presidente da 3ª TR/PE 
 

22. 0500410-28.2017.4.05.8504 
Recorrente : Noelia Nunes Marques  
Adv/Proc: Edes Soares de Oliveira (AL005777) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal  
Origem:   Turma Recursal  SJSE 
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito 
 

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 0500410-28.2017.4.05.8504 

 

EMENTA 



PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-JURÍDICA 
ENTRE OS ARESTOS EM COTEJO VERIFICADA. 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 Inominado 
interposto para fins de destrancar Incidente de Uniformização de Regional de 
Jurisprudência inadmitido pela Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária de Sergipe. 

A decisão monocrática agravada assim dispôs (anexo 42): 

“Cuida-se de agravo contra decisão que inadmitiu o incidente de 
uniformização, interposto pela autora objetivando reformar acórdão da 
TR/SE que manteve a sentença de improcedência do pedido autoral.  

A recorrente colaciona acórdão paradigma da 3ª TR/PE (0516867-
39.2015.4.05.8300), alegando atender aos requisitos do artigo 14 da Lei 
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.  

Decido. 

Com efeito, observo inexistir similitude fática entre o paradigma 
apresentado e o acórdão recorrido. Ambos têm fundamentos jurídicos 
distintos. Enquanto no acórdão impugnado foi mantida a sentença de 
improcedência do pedido de percepção dos valores atrasados entre o 
requerimento administrativo datado de 23/04/2015 e a concessão 
administrativa da aposentadoria por tempo de contribuição em 
22/08/2016, no paradigmático analisou-se a revisão do benefício. 

Dessa forma, deve ser aplicada a Questão de Ordem nº 22, 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, caso o incidente de uniformização fosse admitido, implicaria em 
necessidade do reexame de matéria de fato, incabível no referido recurso. 

Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.” 

A recorrente, nas razões do seu agravo interno, sustenta que “o Pedido de 
Uniformização tem sede em discussão sobre a aplicação de tese jurídica, e não em 
questões de fato que demandem o reexame de matéria probatória”, bem como que 
“apesar do Eminente Presidente da Turma Recursal observar que não há similitude 
fático-jurídica, o julgado paradigma traz a possibilidade de pagamento das parcelas 



atrasadas desde o primeiro requerimento administrativo, tal qual o caso em tela, esse é 
o ponto principal em questão” (anexo 43). 

Não foram ofertadas contrarrazões. 

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 é cabível 
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.  

Com efeito, observando o acórdão de anexo 32, objeto do Pedido de Uniformização 
Regional interposto pela demandante no anexo 35, constato que a pretensão deduzida 
nestes autos diz respeito ao “recebimento dos valores atrasados entre o requerimento 
administrativo datado de 23/04/2015 e a concessão administrativa da aposentadoria 
por tempo de contribuição em 22/08/2016, por contabilizar tempo suficiente à época do 
primeiro pedido”, sendo o pedido negado pelo fato de que a autora “manteve-se inerte 
quanto à juntada dos documentos necessários não somente no primeiro processo 
administrativo, mas também na ação judicial decorrente de tal indeferimento, razão 
pela qual não há como retroagir o início do benefício ao pedido formulado nos autos de 
nº 0501065-68.2015.4.05.8504 quando a extinção sem mérito se deu em razão de 
inércia da parte demandante”. 

Doutra banda, no aresto paradigma de divergência apontado (anexo 36), restou 
consignado que se trata de ação proposta “objetivando a revisão da RMI de 
aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença vergastada acolheu o pedido da 
demandante, determinando a revisão do benefício e o pagamento das diferenças 
devidas desde a data do ajuizamento desta ação. Almeja a recorrente o pagamento das 
prestações vencidas desde a data de concessão do benefício.”.  

Naquela oportunidade, ficou exposto que “deve haver a retroação dos efeitos 
financeiros da revisão à data de início do benefício (DIB). Tal retroação deve ocorrer 
mesmo quando não for apresentada a documentação completa na via administrativa. 
Isso porque "o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da 
concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o 
reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, 
não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição".”. 

Portanto, observa-se que, enquanto na demanda em deslinde se discute o 
recebimento de valores atrasados, a partir da retroação da DIB de benefício 



previdenciário, no julgado paradigma se trata de revisão de RMI, com o pagamento 
das diferenças devidas, reconhecendo-se os efeitos financeiros desde a DIB, a qual é 
incontroversa. 

Nesse cenário, tem-se que os contextos fáticos são substancialmente distintos nos 
arestos apontados como divergentes pela recorrente e tais diferenças têm aptidão 
para interferir também no resultado do julgamento, de modo que não se podem 
transpor as conclusões hauridas no precedente da TR/PE para este feito. 

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 ausência de similitude fática-jurídica entre o acórdão impugnado e o julgado 
paradigma, porquanto falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade. 

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 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora, decidiu, ainda, por 
maioria, pela não aplicação da multa de sucumbência, vencido Dr. Marcos, nesta 
parte. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 



TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

23. 0541952-73.2019.4.05.8013   
Recorrente: União Federal  e outros 
Adv/Proc: Advocacia Geral da União 
Recorrido (a): Zilmo Araujo Brandão  
Adv/Proc: Rafael Nobre da Silva (AL009468 ) 
Origem:    Turma Recursal  SJAL  
Relator originário: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito 
Voto-vista: Juíza Federal Polyana Falcão Brito 
 

VOTO-VISTA 

Pedi vista dos autos para uma leitura mais detida do precedente firmado pelo eg. 
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.843.956/PE, 
referenciado no voto do em Relator e cuja orientação lhe serviu de fundamento central. 
De início, convém registrar que contra o acórdão em liça foram opostos Embargos de 
Divergência pela União, admitidos pela Presidência do STJ e que pendem ainda de 
julgamento pela Primeira Seção daquela Corte Superior, o que leva a concluir que o 
precedente pode não representar a posição definitiva sobre a matéria. 

A despeito disso, e muito embora viesse decidiindo em sentido diverso no âmbito da 
Terceira Turma Recursal de Pernambuco, a partir da leitura dos bem lançados 
fundamentos do voto do Ministro Mauro Campbell convenço-me da plausibilidade dos 
argumentos ali deduzidos, os quais estão bem sintetizados na emenda do precedente 
transcrito no voto do Relator. Em suma, prestigiou-se uma interpretação mais favorável 
ao segurado que, tendo atendido aos requisitos estabelecidos em lei e não estando 
jungido ao regime estatutário dos servidores públicos federais, pode usufruir da benesse 
de equiparação de proventos instituída em lei independentemente de passar à 
inatividade. 
 

Desta feita, revendo posição anterior, voto no sentido de acompanhar o Relator para 
NEGAR PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização. 

É como voto. 

 
 



POLYANA FALCÃO BRITO 
Juíza Federal Presidente da 

Terceira Turma Recursal de Pernambuco 

VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO 

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. 

 
Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito 
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Certidão 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 
 

Certidão de julgamento da 35ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, na 35ª Sessão da TRU, realizada, em 07 de junho de 
2021, ao retomar o julgamento do processo em epígrafe, após o pedido de vista da 
Juíza Federal Polyana Falcão Brito, que se manifestou para acompanhar o voto 
antecipado do Relator, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao 
Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
      

24. 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 
Relatora originário: Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
Voto-vista: Juíza Federal Polyana Falcão Brito 
 

VOTO-VISTA 

Pedi vistas dos autos para uma leitura mais aprofundada dos argumentos trazidos pelos 
votantes que me antecederam, e após refletir sobre a controvérsia trazida à apreciação 
desse Colegiado peço vênia à Relatora para acompanhar o voto divergente do Juiz 
Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho, com os quais me alinho integralmente. 

Além de registrar, como já o fez o eminente colega, que o precedente anterior desta 
Turma Regional não foi proferido sob o rito de representativos de controvérsia, 
tampouco nele estão enfrentadas as linhas argumentativas muito bem expostas no voto 
divergente, sobretudo no que diz respeito aos precedentes firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal ao analisar situações análogas de pensões pagas a filhas maiores 
solteiras do sexo feminino, concedidas sob a égide da legislação vigente à época. 

Desta feita, e sem maiores delongas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
inominado do INSS, para acompanhar a divergência. 

É como voto. 

 

POLYANA FALCÃO BRITO 
Juíza Federal Presidente da 3ª Turma Recursal de PE 

VOTO DA RELATORA ORIGINÁRIA na 34ª TRU 

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. 

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 0500143-
38.2016.4.05.8101 (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 extingue-se 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. 

  

  

ACÓRDÃO 

  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma Regional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª Região em, por unanimidade, 
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do relatório e do voto 
da Juíza Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 

  

Fortaleza, 

 



PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
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VOTO DIVERGENTE NA 34ª TRU 

 
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, nego 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 

  

 

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, por maioria, CONHECER  do incidente de 
uniformização de jurisprudência e NEGAR PROVIMENTO, 
nos termos do relatório e do voto do Juiz Federal 



Relator, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 

  

Recife, 7 de junho de 2021. 

  

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 
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Certidão de julgamento da 35ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, na 35ª Sessão da TRU, realizada, em 07 de junho de 
2021, ao retomar o julgamento do processo em epígrafe, após o pedido de vista da 
Juíza Federal Polyana Falcão Brito, que se manifestou para acompanhar o voto da 
divergência antecipado pelo Juiz Federal Eduardo de Melo Vilar Filho, decidiu, por 
maioria, conhecer e negar provimento ao Pedido de Uniformização, 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”, nos 
termos do voto condutor do Relator para Acórdão, Dr. Eduardo. Vencidos a Relatora, 
Dr. Glauber, Dr. Sérgio Murilo e Dr. Sérgio Wanderley. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 



 

25. 0503052-73.2018.4.05.8201 
Recorrente : José Vianes Pereira  
Adv/Proc: Rodolfo Antônio Barbosa Aguiar (PB018640 ) e outros 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros 
Adv/Proc:  Procuradoria Federal 
Origem:    Turma Recursal  SJPB 
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito 
 

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0503052-
73.2018.4.05.8201 

EMENTA 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ENFERMIDADES DIVERSAS CONSTATADAS NA ESFERA 
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. MESMA ESPECIALIDADE MÉDICA (ORTOPEDIA). DATA 
DE INÍCIO DA INCAPACIDADE ANTERIOR À DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO (DER). FIXAÇÃO DA DIB NA DER. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL PROVIDO. 

VOTO 

Cuida-se de Pedido Regional de Uniformização interposto pelo autor contra acórdão 
proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da 
Paraíba. 

Em apertado resumo, o demandante ajuizou a presente ação visando à concessão de 
auxílio-doença, com a sua conversão em aposentadoria por invalidez e, sucessivamente, 
à concessão de auxílio-acidente, desde a DER (anexo 1). A sentença julgou procedente 
o pedido inaugural, “determinando o pagamento dos atrasados do Auxílio-doença de nº 
622.138.121-9, referente ao período entre 28/02/2018 e 19/09/2018. Sobre os 
atrasados, deverão ser acrescido dos juros de mora e correção monetária, a contar da 
citação, em conformidade com o recomendado pelo Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 
267/2013, editada pelo Conselho da Justiça Federal” (anexo 19). Foram opostos 
embargos de declaração pelo INSS, os quais restaram foram conhecidos e desprovidos 
pelo juízo monocrático (anexo 23). 

Por sua vez, a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado interposto 
pela autarquia federal, proferindo acórdão nos seguintes termos (anexo 27 – grifos 
originais): 

“VOTO-EMENTA 



PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EMBASADO EM SITUAÇÃO FÁTICA 
DIVERSA DA QUE SUSTENTA A PRETENSÃO JUDICIAL. SENTENÇA 
PROCEDENTE. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE DE 
AGIR. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O APARECIMENTO DE NOVA 
PATOLOGIA. PEDE ALTERAÇÃO DA DIB.  INSURGÊNCIA QUANTO AO 
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. A sentença foi de procedência, a fim de condenar o ente público ao 
pagamento dos atrasados do auxílio-doença, referente ao período de 
28.02.2018 a 19.09.2018. 

2. O ente público recorre, alegando falta de interesse de agir da parte 
autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo 
acerca da nova patologia atestada pela perícia judicial, qual seja, 
“tendinite do supra espinhal a D, grau moderado”, uma vez que, 
administrativamente, houve o requerimento de restabelecimento de 
auxílio-doença, sob alegação de incapacidade por “fibromatose de fáscia 
palmar”. 

3. Assim, quanto à ausência de prévio requerimento administrativo, posto 
que as circunstâncias fáticas ensejadoras da incapacidade são diversas 
das que motivaram o requerimento administrativo inicial, sob o 
argumento de que a autarquia previdenciária não teve oportunidade de 
se manifestar administrativamente acerca do caso, tem-se que, de fato, 
na hipótese, haveria a necessidade de um novo requerimento 
administrativo. 

4. Entretanto, considerando que o feito já se encontra especificamente 
contestado e devidamente instruído, é de se promover o máximo 
aproveitamento dos atos praticados no processo, com vistas à 
manifestação estatal, seja administrativa, seja judicial, devendo, 
portanto, a ação ser julgada, em homenagem aos princípios que norteiam 
os Juizados Especiais, como celeridade e economia processual. 

5. Por outro lado, nos casos em que não restam comprovados os requisitos 
do benefício quando do requerimento administrativo e ausente novo 
pedido junto ao INSS baseado na nova causa de pedir, esta TR firmou 
entendimento no sentido de que o termo inicial do benefício deve ser 
fixado judicialmente na data da prolação da sentença. Contudo, na 
hipótese dos autos há requerimento expresso do ente público para a 
fixação da DIB na data da perícia judicial, devendo essa data ser 
observada, a fim de não haver julgamento extra petita. 

6. No que tange à pretensão de aplicação da Lei 11.960/2009, esta não 
merece prosperar, tendo em vista que esta Turma Recursal vem 
considerando inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com relação 



à aplicação da Taxa Referencial para fins de atualização monetária, 
conforme fundamentação constante no seguinte precedente: 0502280-
40.2014.4.05.8205, julgamento em 04/09/2015. 

7. Ademais, recentemente, o Pleno do STF, ao julgar o RE nº. 870.947, 
com repercussão geral, decidiu no mesmo sentido dos argumentos 
utilizados por esta TR e declarou a “impossibilidade jurídica da 
utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como 
critério de correção monetária imposta à Fazenda Pública”.  

8. Em tais termos, o recurso do INSS merece parcial provimento. 

9. 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 parcial provimento ao recurso 
interposto pelo ente público para, reformando a sentença do JEF de 
origem, fixar a DIB do benefício de auxílio-doença objeto desta ação 
judicial na data da perícia judicial. Sem custas e sem honorários” 

Nas razões do incidente de uniformização regional (anexo 31), o recorrente “busca que 
seja pacificado o entendimento de que, quando o conjunto probatório indicar a 
existência de incapacidade na data do requerimento administrativo, esta deve ser levada 
em consideração para a fixação do termo inicial do benefício, ainda que a doença 
analisada pelo INSS administrativamente seja diversa da enfermidade incapacitante 
apontada na perícia judicial, pois o entendimento da Turma Recursal difere do 
entendimento de Turma Recursal da mesma região sobre a matéria”. Sustenta que 
“existe identidade entre a doença constatada na perícia administrativa – TENDINITE DO 
SUPRA ESPINHAL A D, GRAU MODERADO – e as enfermidades informadas pelo 
Recorrente na exordial, as quais são de cunho ortopédico e dizem respeito a problemas 
nas articulações, cujo diagnóstico é realizado por meio do mesmo exame (RAIO X), 
documento este apresentado quando da realização da perícia médica administrativa”. 
Cita, como paradigma divergente, o aresto abaixo coligido (anexo 32): 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PATOLOGIA NÃO 
APRECIADA ADMINISTRATIVAMENTE. INCAPACIDADE ATESTADA EM 
PERÍCIA JUDICIAL. PATOLOGIA DIVERSA DA EXAMINADA NA PERÍCIA 
ADMINISTRATIVA. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO MÉRITO DA CAUSA. 
REALIZAÇÃO DE PROVA MÉDICO-PERICIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE 
PROCESSUAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS ESTATAIS PRATICADOS. 
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA 
LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/2009. RE 
870.947-SE. EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO RE 870.947. RECURSO 
INOMINADO DO INSS IMPROVIDO. 
VOTO: No anexo 70, o INSS pediu que fosse apreciado o recurso 
inominado por ele interposto contra a sentença que concedeu a 
aposentadoria por invalidez. De fato, o recurso inominado do INSS não foi 
apreciado, como se vê no julgado do anexo 77. Em seu recurso, o INSS 



alega falta de interesse de agir, uma vez que a enfermidade de que trata 
o requerimento administrativo é diversa da detectada pelo perito judicial. 
Pede que a DIB seja fixada na data da citação. Recorre, ainda, quanto ao 
critério de incidência dos juros de mora e da correção monetária. No caso, 
a enfermidade examinada na via administrativa é diversa da informada 
na presente demanda. De outra parte, ainda que não examinada questão 
médica específica perante o INSS, destaca-se que, de regra, a ausência de 
prévio requerimento administrativo conduz à extinção do processo, em 
razão da não demonstração da pretensão resistida, como decidiu o STF 
no RE nº 631.240/MG, Rel. Min, Roberto Barroso, sob repercussão geral. 
Sobre o tema invoco o seguinte entendimento:  "5. No entanto, no 
presente caso, é de se reconhecer descabida, agora em grau recursal, a 
manutenção da extinção (quanto ao pedido de novo benefício), haja vista 
ter sido o pedido enfrentado pelo INSS, além de haver o JEF prosseguido 
com a ação, inclusive com a elaboração de perícia médica, cuja feitura é 
remunerada pela Administração Pública, e cujo descarte seria medida que 
iria de encontro ao princípio de eficiência. É preciso ter em mente que, 
acima das questões processuais, sobre as quais, nós, juristas, gostamos 
de nos debruçar, existe o ser-humano-cidadão que espera do Estado (seja 
o Estado-Juiz, seja o Estado-Administração) o reconhecimento do seu 
direito e a sua consequente fruição. Se, através do processo judicial, foi-
se adiante até a sentença, ir-se-ia de encontro aos princípios norteadores 
dos Juizados Especiais, em especial a celeridade processual, se, na fase 
em que se encontra, com a presença de elementos favoráveis ao 
julgamento, fosse extinto, sem apreciação do mérito". (Processo: 
0502710-93.2017.4.05.8202,  Turma  Recursal  do  JEF  da Paraíba, 
Relator: 
SÉRGIO  MURILO  WANDERLEY  QUEIROGA).Segundo  a  TNU,  "as  hipót
eses  em  que  a  incapacidade  surgiu posteriormente ao requerimento 
administrativo, o INSS está obrigado a amparar o segurado em face dessa 
contingência, mas somente após ser citado na ação previdenciária". O 
perito considerou quase três 
anos  antes  como  data  do  início  da  incapacidade,  ou  seja,  em 
02/03/2015  (DII).  Assim,  correta  a  fixação  da  DIB  na  DER, em 
09/04/2015.  Recurso  inominado  do  INSS  improvido. Sem condenação 
em honorários advocatícios, pois o autor é assistido pela Defensoria 
Pública da União - DPU (Súmula 421 do STJ).” 
(3ª TR/PE, processo nº 0517933-83.2017.4.05.8300. Rel. Juiz Fed. 
Joaquim Lustosa Filho, julgado em 01/03/2019) 

Não foram ofertadas contrarrazões.  

Negado seguimento ao incidente de uniformização na origem (anexo 39), o autor 
interpôs agravo (anexo 40), sem contrarrazões da parte recorrida.  

Remetido o feito a esta TRU da 5ª Região (anexo 42), foi proferida decisão da Presidência 
dando provimento ao agravo e seguimento ao incidente de uniformização, verificando-



se que “o postulante logrou êxito em demonstrar a divergência de interpretação, 
tendo em vista se tratar de decisões conflitantes em casos com similitude fática e 
jurídica” (anexo 45), vindo-me os autos distribuídos. 

É o relatório. Passo a decidir. 

Conforme bem decidido pela Presidência desta turma regional de uniformização, no 
caso presente está bem demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial a ser 
pacificado por este colegiado.  

De fato, tanto no presente feito quanto no paradigma a situação fática é similar: ação 
que tem por objeto a concessão de benefício por incapacidade, na qual a perícia 
administrativa identifica determinada patologia, sem incapacidade, e na via judicial o 
perito identifica patologia diversa, incapacitante, com data de início anterior ou igual 
à do requerimento administrativo. 

Superada a admissibilidade, vou ao mérito. 

A meu ver, deve preponderar o entendimento sufragado pela Terceira Turma Recursal 
de Pernambuco, que decidiu pelo direito do segurado a receber o benefício por 
incapacidade desde a data do requerimento administrativo. Como já relatado, é fato 
incontroverso nos autos a existência de prévio requerimento administrativo E doença 
incapacitante nessa data.  

A meu ver, no exame do pedido de benefício por incapacidade a autarquia 
previdenciária deve fazer uma avaliação ampla do estado de saúde do segurado, à luz 
da documentação médica apresentada, não havendo vinculação do perito do INSS ao 
código da doença afirmado pela parte. 

Nesse contexto, inexistindo vinculação à CID informada pelo particular e detendo o INSS 
a capacidade de avaliar o seu quadro de saúde de uma forma geral, não apenas é 
possível, como é dever da autarquia, deferir o benefício caso esteja presente um quadro 
de doença incapacitante, ainda que não aquela referida expressamente pelo periciando.  

No caso concreto, tal obrigação se mostra ainda mais evidente, na medida em que as 
doenças referidas administrativa e judicialmente - fibromatose de fáscia palmar e 
tendinite do supra espinhal a D, respectivamente - guardam afinidade entre si e seriam 
examinada por um especialista da mesma área de ortopedia. 

Sobre o tema, colijo precedentes das Turmas Recursais da 5ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO 
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO E FAVORÁVEL. LAUDO MÉDICO 
PERICIAL EVIDENCIA INCAPACIDADE À ÉPOCA DA CESSAÇÃO DO 
BENEFÍCIO, AINDA QUE POR DOENÇA DIVERSA QUE ENSEJOU A SUA 
CONCESSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 
DO INSS DESPROVIDO. 



VOTO 

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que 
julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença. 
O INSS alega que o laudo médico judicial reconheceu a incapacidade 
laboral atual em razão de doença diversa daquela que ensejou a 
concessão administrativa. Pede, então, a improcedência do pedido 
autoral e, subsidiariamente, a mudança da data de início do benefício 
para a data do laudo pericial. 

(...) 

De fato, conforme o laudo pericial (anexo 14), a parte autora apresenta 
incapacidade temporária em razão de quadro de esquizofrenia, desde 
06 de junho de 2018. Em recurso, o INSS alega que o benefício 
restabelecido em sentença (NB 6244400473) teria sido concedido 
administrativamente em razão de outra enfermidade. De fato, 
conforme o histórico do laudo pericial administrativo (anexo 12, fl 10), 
no exame feito no dia 12/06/2018, o perito registrou como diagnóstico 
principal apenas a patologia CID K40 (hérnia inguinal). Ocorre que, 
analisando o campo “considerações” do mesmo documento, percebo 
que o autor já se queixava da patologia psiquiátrica naquela 
ocasião: “primeira perícia já foi referido ausencia de incapaciade, por 
probl psiq. não constato incapacidade por trsnt mental no momento”. 

Sendo assim, ainda que a esquizofrenia da parte autora não tenha, de 
fato, ensejado a concessão do auxílio-doença (NB 6244400473) concedida 
em 31/07/2018, não há dúvidas que o recorrente já era acometido da 
patologia psiquiátrica quando da cessação do benefício pelo INSS 
em 15/02/2019. 

Logo, sendo inconteste a presença do estado incapacitante do 
demandante quando da avaliação pericial em sede administrativa, ele 
está apto a ensejar a manutenção do benefício em tela. 

Destaco, por fim, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo 
formar o seu convencimento com outros elementos ou fatos provados 
nos autos. Todavia, é inegável, também, que não pode ele se afastar 
das conclusões ali exaradas sem um motivo contundente que o leve a 
isso, pois a prova pericial é justamente destinada a trazer ao juízo 
elementos de convicção acerca de fatos que dependam de 
conhecimento técnico-especializado, que o magistrado não detém, 
sobre pontos relevantes e imprescindíveis para a solução do litígio. 

(...) 

(Processo nº 0502965-46.2020.4.05.8105, Segunda Turma Recursal do 
Ceará, Rel. Juiz GUSTAVO MELO BARBOSA, julgado em 04/11;2020) 



******************** 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. DIB. RECURSO INOMINADO 
IMPROVIDO. 

1. Cuida-se de Recurso Inominado por meio do qual o INSS bate-se 
contra sentença de procedência de auxílio-doença, o qual foi concedido 
a contar da cessação administrativa (22/07/2015). Requer a 
postergação da DIB para a data da citação (29/10/2015). 

(...) 

8. Destacou o juízo monocrático: "Depreende-se, assim, da leitura do 
laudo do perito judicial que, embora o requerente não esteja incapacitado 
permanentemente para toda e qualquer atividade laboral, 
apresenta patologia que o incapacita para o exercício de suas atividades 
habituais e de outras, o que é suficiente para a concessão de auxílio-
doença. No que toca a data de início da incapacidade, o perito afirmou 
que esta se deu em 28 de outubro de 2015. Assim, em que pese a data da 
cessação do benefício (21/07/2015, Anexo 14) ser anterior, tendo em 
vista que a doença em questão é correlacionada com a que ensejou o 
benefício anterior, entendo que o autor ainda estava incapacitado, 
motivo pelo qual faz jus à concessão do benefício desde a data 
imediatamente posterior à cessação do benefício (22/07/2015)." 

9.  No caso dos autos, o autor é portador de doença do metabolismo do 
ferro (CID E83.1) e diabetes mellitus não-insulino-dependente (CID E11), 
enfermidades que ocasionam incapacidade total e temporária para a 
atividade laborativa. O início da incapacidade foi fixado em 28/10/2015, 
de acordo com atestado médico apresentado pelo demandante. 

10. Quanto à fixação da DIB, de acordo com os parâmetros enunciados, 
considerando que o laudo pericial judicial fixou a data de início da 
incapacidade em 28/10/2015, ou seja, em momento posterior à 
cessação administrativa (21/07/2015), o benefício será devido desde a 
citação (29/10/2015). 

11. Contudo, embora não se possa presumir a continuidade do estado 
incapacitante do autor, uma vez que a doença que motivou o auxílio-
doença recebido foi fibrose hepática (CID K74-0), doença diversa da 
constatada nos autos, verifica-se que o prazo entre a cessação do 
benefício e o início da incapacidade foi muito exíguo. Além disso, há 
atestados médicos contemporâneos à cessação do benefício, que 
atestam a incapacidade laboral do demandante nessa época. 

12. Recurso improvido. Sentença mantida. 



(Processo nº 0506059-60.2015.4.05.8401, Turma Recursal do Rio Grande 
do Norte, Relator Juiz Federal FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, 
julgado em 10/07/2017) 

Firme nesse entendimento, voto por fixar a tese de que “ainda que a patologia indicada 
pelo segurado na seara administrativa seja distinta daquela alegada/constatada no 
processo judicial, esta circunstância não impedirá o deferimento do benefício a partir 
da DER pelo órgão julgador quando verificada a existência de incapacidade laborativa 
à época do requerimento administrativo”. 

À luz dessas considerações, voto por DAR PROVIMENTO ao Incidente Regional de 
Uniformização e, com base na Questão de Ordem nº 38 da TNU, restabelecer a sentença 
do juízo de origem.  

Determino à Secretaria que promova a exclusão da União do polo passivo da lide, 
conforme petição de anexo 46. 

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 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, preliminarmente, por maioria, 
conhecer o Incidente, vencido Dr. Marcos. No mérito, por maioria, dar provimento ao 
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do voto da 
Relatora, vencidos Dr. Marcos que não dava provimento e Dr. Sérgio Murilo, que não 
concordou com a tese fixada e Dr. Nagibe que dava outra redação.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 



TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

26. 0501850-30.2019.4.05.8200 
Recorrente : Marinézio Da Silva  
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 ) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros 
Adv/Proc:  Procuradoria Federal 
Origem:    Turma Recursal  SJPB 
Relator: Juíza Federal Polyana Falcão Brito 
 

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 0501850-30.2019.4.05.8200 

 

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 Inominado 
interposto para fins de destrancar Incidente de Uniformização de Regional de 
Jurisprudência inadmitido pela Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária da Paraíba, 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/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 
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, em razão de o perito 
judicial atestar a inexistência de incapacidade laborativa. 

A parte autora, ora agravante, sustenta que o benefício deve ser 
restabelecido em respeito a coisa julgada, visto que a incapacidade 
laboral total e permanente já fora reconhecida em processo que transitou 
em julgado.  

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma 2ª TR/PE (0502778-
69.2019.4.05.8300), 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. 

Observa-se que o fundo de direito desta questão é de natureza 
eminentemente processual (coisa julgada). Desse modo, incide, na 
espécie, a Súmula nº 43 da TNU: "Não cabe incidente de uniformização 
que verse sobre matéria processual". 

Ademais, a decisão colegiada recorrida teve como fundamento os 
elementos probatórios dos autos. 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. Desta 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 Turma Recursal da 
Paraíba ao entender que o Recorrente não padece de incapacidade para o 
restabelecimento da sua aposentadoria por invalidez, mesmo tendo em ação anterior 
que já transitou em julgado sido reconhecido a sua incapacidade total e permanente, 
acaba por contrariar entendimento diametralmente contrário ao da 2ª Turma Recursal 
de Pernambuco, conforme bem demonstra o acórdão paradigma colacionado ao 



incidente autoral, posto que entende pelo restabelecimento do benefício de 
aposentadoria por invalidez ao segurado que já teve a sua incapacidade total e 
permanente reconhecida anteriormente por processo judicial que transitou em julgado, 
em respeito a coisa julgada”. Aduz também que “resta cabalmente demonstrada a 
necessidade da admissão do referido incidente, tendo em vista que, restou sobejamente 
demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo o referido incidente por fim precípuo 
analisar questão de direito material e NÃO questão de direito processual, não havendo 
que se falar em reexame de provas, mas apenas em resolução de material processual 
conflituosa entre Turmas Recursais da mesma região que deve ser dirimida pela TRU” 
(anexo 27).  

Não foram ofertadas contrarrazões. 

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 é cabível 
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 as Súmulas nºs 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 17, objeto do Pedido de Uniformização 
Regional interposto pelo demandante no anexo 20, constato que a Turma Recursal de 
origem entendeu que: 

“4. Em seu recurso, a parte autora alega que em processo ajuizado em 
2009 (0509406-35.2009.4.05.8200), foi reconhecida a incapacidade total 
e permanente. Todavia, tal situação foi analisada da perícia, quando o 
perito descreve que “refere o periciado que sua doença começou em 2005, 
quando passou a ficar triste, vendo visagem, com insônia. Procurou 
psiquiatra que em 07/07/2008, lhe diagnosticou F20.6; outro atestado 
médico, datado de 16/01/2009, com diagnostico F21 ou F20.6, assinado 
pelo Dr. João Carlos Ayres. Continuou tratamento e o último desse 
médico, datado de 08/03/2010, com CID 10 F21 ou F20.6. Diz que era 
medicado com tioridazina e clonazepam, que ficou tomando esses 
remédios todo o tempo. Que de 2010 a 2018 continuou tomando 
medicação prescrita pelo PSF. Apresenta atestado médico, datado de 
19/09/2018, assinado pelo Dr. Napoleão Albuquerque, com diagnóstico 



F20.6 e outro atestado médico, de 20/04/2019, do Dr. Charlles Lucena, 
com o mesmo diagnostico e medicado com tioridazina e risperidona, mas 
que não tinha ainda comprado. Atualmente, alega tristeza, só dorme com 
a medicação, alimentando-se de forma irregular. Em casa passa o dia 
deitado e sozinho. Diz que já teve uma companheira, mas a mesma lhe 
abandonou”. Embora outrora tenha havido incapacidade total, no 
momento, com o tratamento ao qual o autor é submetido, não restou 
mais configurada a situação de incapacidade, mas, apenas, limitação 
leve. Assim, diante da ausência de quadro incapacitante, não merece 
provimento o recurso do autor.” 

Portanto, o Colegiado a quo observou a existência de uma ação anterior e, ainda assim, 
entendeu pela impossibilidade de restabelecimento/concessão do benefício 
requestado, ante a evolução positiva do quadro de saúde e a consequente ausência de 
quadro incapacitante na atualidade. 

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 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer mas 
negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora e decidiu, ainda, 
por maioria, pela não aplicação da multa de sucumbência, vencido Dr. Marcos, nesta 
parte. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE 
 

27. 0515575-61.2020.4.05.8100 
Recorrente:  Marcelo Farias da Silva  
Adv/Proc: Defensoria Publica Da Uniao 
Recorrido (a): União Federal  
Adv/Proc:  Advocacia Geral Da União  
Origem:  3ª Turma Recursal  SJCE  
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 
 

VOTO - EMETA 

AUXÍLIO-EMERGENCIAL. DEFINIÇÃO DO LIMITE DE RENDA FAMILIAR PARA A 
PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 2º, IV, DA LEI 13.982/2020. LIMITE DE RENDA 
PERCAPITA DE ATÉ ½ SALÁRIO MÍNIMO OU DE RENDA FAMILIAR TOTAL ATÉ 3 
SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITES ALTERNATIVOS E NÃO CUMULATIVOS. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 

1 - Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto contra acórdão da 
3ª TR/CE, que entendeu pela inexistência de direito ao Auxílio-Emergencial, uma vez que 
a renda familiar per capita era superior a ½ salário mínimo, apesar de não superar, em 
seu conjunto, o teto de 3 salários mínimos. 



2 - O acórdão paradigma, da 2ª TR/CE, por sua vez, entendeu que o limite de renda 
estabelecido no artigo 2º, IV, da Lei 13.982/2020 é alternativo, restando atendido tanto 
na hipótese em que a renda per capita for de até ½ salário mínimo, quanto na hipótese 
de, sendo superior, a renda total familiar não superar os três salários mínimos.  

3 - A detida análise do caput do art. 2º da Lei 13.982/2020 e de seus incisos revela que 
as hipóteses do inciso IV consubstanciam-se, efetivamente, em requisitos alternativos, 
elencados mediante utilização da conjunção coordenativa alternativa “ou”. Desse 
modo, preenchido um deles, encontra-se atendida a condição normativa para a 
percepção do benefício.  

4 - Ante o exposto, dá-se provimento ao Pedido de Uniformização para determinar o 
retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado, firmando-se 
a tese de que "Considera-se atendendo o limite de renda estabelecido no art. 2º, IV, da 
Lei 13.982/2020 (Auxílio-Emergencial) quando, alternativamente, (a) a renda per capita 
for de até ½ salário mínimo ou (b) a renda familiar total for de até 3 salários mínimos”. 

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 DAR 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, 7 de junho de 2021. 

 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do 
voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 



titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 

28. 0504657-95.2020.4.05.8100 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Paulo Esmerindo de Oliveira  
Adv/Proc: Jeremias Santana Barbosa (CE040320 )  
Origem: 1ª  Turma Recursal  SJCE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO - EMETA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC. ALTERAÇÃO DO 
QUADRO FÁTICO ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AQUISIÇÃO DE 
DIREITO E PROVA DO DIREITO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO FIRMADO 
PELA TNU PARA OS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. TERMO INICIAL NA DER, SE 
ESTIVER PROVADO O ATENDIMENTO DO REQUISITO DESDE ENTÃO. TERMO INICIAL A 
PARTIR DA CITAÇÃO, SE O REQUISITO RESTAR DEMONSTRADO APENAS PARA O 
MOMENTO POSTERIOR AO REQUERIMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL NA 
DATA DA PERÍCIA SOCIAL OU EQUIVALENTE, SE O REQUISITO SÓ RESTOU 
CONFIGURADO A PARTIR DESSA DATA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO. 

1 - Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto contra acórdão da 
1ª TR/CE, que entendeu pela fixação da DIB do BPC na data da citação quando, havendo 
mudança do núcleo familiar da parte autora entre a DER e o ajuizamento da ação, não 
existam elementos probatórios que possibilitem aferir o preenchimento dos requisitos 
desde o requerimento administrativo.  

2 - O acórdão paradigma, da 2ª TR/CE, por sua vez, entendeu que quando a situação 
fática do grupo familiar por ocasião do ajuizamento da ação for diferente daquela do 
requerimento administrativo, a DIB deve ser fixada na data da perícia social, porquanto 
somente a partir desse momento foi efetivamente constatado o quadro de 
miserabilidade alegado.  

3 – A divergência entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma, assim, refere-se à 
possibilidade de fixação da DIB do BPC na data da citação, na hipótese em que tenha 
ocorrido alteração do quadro fático familiar existente à época do requerimento 
administrativo.  



4 – A solução da controvérsia, ao meu sentir, passar pela diferenciação entre aquisição 
de um direito e a prova desse direito. O acórdão recorrido segmenta esses momentos, 
entendendo que um direito pode ser adquirido em um determinado momento, ainda 
que a prova de ocorrência fática dos requisitos legais ocorra somente 
supervenientemente. Já o aresto paradigma faz a junção desses momentos, admitindo 
a aquisição do direito apenas no momento em que ele é provado em juízo.  

5 – Entendo, com a devida vênia ao aresto paradigma, que o direito ao BPC surge no 
momento em que incide, no caso concreto, a regra de regência da matéria, 
independentemente do momento em que se prove a efetiva incidência da norma.  

6 – Situação similar já foi analisada pela TNU no que se refere aos benefícios 
previdenciários por incapacidade, notadamente para os casos em que a incapacidade é 
superveniente ao requerimento administrativo. Nesses casos, a TNU também separa 
aquisição do direito da prova do direito. Entende a Turma Nacional que a DIB dos 
benefícios por incapacidade deve ser assim fixada: a) na data da perícia judicial, se o 
médico não precisar o início da incapacidade e o juiz não possuir outros elementos nos 
autos para sua fixação (PEDILEF n.º 200936007023962); b) na data do requerimento 
administrativo, se a perícia constatar a existência da incapacidade em momento anterior 
a este pedido (Enunciado 22); e c) na data da citação se a perícia constatar o início da 
incapacidade em momento anterior à propositura da ação, mas posterior à data do 
requerimento administrativo (PEDILEF 50020638820114047012).  

7 – Aplicando essa mesma “ratio decidendi”, entendo, no que se refere à vulnerabilidade 
econômica para fins de BPC, que a DIB deve ser fixada: a) na data da perícia social ou 
equivalente, se não houver elementos nos autos que permitam fixar a data de 
preenchimento desse requisito; b) na data do requerimento administrativo, se for 
demonstrada o requisito desde então, ainda que tenha ocorrido mudança do grupo 
familiar ou do local de moradia; c) na data da citação, se os elementos dos autos 
indicarem que o requisito foi atendido antes da citação, mas não for possível reconhecer 
que ele estava atendido à época do requerimento administrativo.  

8 - Ante o exposto, nega-se provimento ao Pedido de Uniformização,  firmando-se a tese 
de que "no que se refere à vulnerabilidade econômica para fins de BPC, a DIB deve ser 
fixada: a) na data da perícia social ou equivalente, se não houver elementos nos autos 
que permitam fixar a data de preenchimento desse requisito; b) na data do 
requerimento administrativo, se for demonstrada o requisito desde então, ainda que 
tenha ocorrido mudança do grupo familiar ou do local de moradia; c) na data da 
citação, se os elementos dos autos indicarem que o requisito foi atendido antes da 
citação, mas não for possível reconhecer que ele estava atendido à época do 
requerimento administrativo”. 

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, 7 de junho de 2021. 

 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e negar 
provimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do 
voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 
 

29. 0517617-45.2018.4.05.8200 
Recorrente: Emerson Da Silva  
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 José Eduardo de Melo Vilar Filho 
 
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. 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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”.  

4. 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. 

5. Em que pesem as judiciosas razões da decisão agravada, penso que o Pedido de 
Uniformização comporta conhecimento, porquanto o acórdão recorrido realmente 
divergiu do entendimento adotado por esta TRU.   

6. Nos autos do processo nº 0500849-84.2017.4.05.8101, 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”.  

7. 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.    

8. 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. 

9. Quanto ao mérito, a questão não enseja maiores digressões, uma vez que o Superior 
Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento adotado por esta TRU, 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) 

10. Percebe-se assim, que deve ser afastando o entendimento da 
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. 



11. Ante o exposto, deve ser conhecido e provido o agravo para se conhecer 
o pedido de uniformização, dando-lhe provimento a fim de determinar o retorno dos 
autos à origem, para fins de adequação do julgamento ao entendimento desta TRU, 
firmado no processo nº 0500849-84.2017.4.05.8101, no sentido de 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. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma 
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª 
Região em, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO  ao agravo e ao pedido 
de uniformização, nos termos do relatório e do voto do Juiz Federal Relator e dos votos 
orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

 Recife, 7 de junho de 2021. 

 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

Certidão de julgamento da 35ª 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 35ª Sessão da 
TRU, realizada, em 07 de junho de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar 
provimento ao agravo interno e ao Incidente de Uniformização Regional de 
Jurisprudência, nos termos do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente 
da TR/PB, Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Sérgio José 
Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/RAL,  Francisco Glauber Pessoa 
Alves - Presidente da TR/RN, Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça - Presidente da 2ª 
TR/PE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho –Presidente da TR/SE (em substituição ao 
titular), Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE, Nagibe de 
Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª TR/CE,  Polyana Falcão Brito– Presidente da 3ª 
TR/PE  e José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o 
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza. 

 
Secretaria da TRU 

 


