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VOTO - EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.
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 Ente
Público 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 de 2ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará que negou
provimento a recurso ordinário do INSS visando à reforma de sentença que “julgou
procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição,
porquanto comprovados os requisitos legais”.
2.
O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente perante a
Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos:

“DECISÃO
O INSS interpõe pedido de uniformização de jurisprudência contra acórdão
desta Segunda Turma Recursal do Ceará, assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS
COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

Basicamente, sustenta a recorrente que o acórdão recorrido violou,
flagrantemente, a jurisprudência dominante acerca do assunto em questão,
sobretudo oriunda da 1ª Turma Recursal do Ceará que preconiza que para a
contagem recíproca de tempos de contribuição, faz-se necessária a
compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS e os
Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS dos servidores da União, dos
Estados do Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, segundo o
recorrente, mostra-se imperiosa a apresentação da respectiva Certidão de
Tempo de Contribuição – CTC.
O recurso é tempestivo, conquanto não mereça o trânsito desejado pela
postulante.
Com efeito, verifico que a tese suscitada pelo INSS foi apresentada pela vez
primeira em sede de embargos de declaração após a prolação da decisão
vergastada, não tendo sido suscitada do recurso inominado e nem em sede de
contestação.
Trata-se, portanto, de matéria preclusa e carente de prequestionamento, o que
atrai a aplicação da Questão de Ordem n. 35/TNU, “o conhecimento do pedido
de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material
controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado”.
Dessa forma, entendo inviável a discussão do tema em sede de incidente de
uniformização.
Ante o exposto, INADMITO o pedido de uniformização, nos termos do art. 14,
inciso V, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019 (NOVO RITNU).
Intimações necessárias.
Fortaleza, 28 de junho de 2021.
Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
Juíza Federal Presidente - 2ª TR/CE”.
3.
A d. Presidência desta TRU negou provimento a Agravo interposto contra a
inadmissão do Incidente, nos seguintes termos:
“DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra decisão que
inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, desafiado
em face de acórdão da 2ª TR/CE, sob o fundamento de que o recurso trata de
matéria preclusa e carente de prequestionamento (Questão de Ordem
n.35/TNU).

A Turma Recursal manteve sentença de procedência do pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez comprovados os requisitos
legais para a concessão.
A parte ré, ora agravante, sustenta que para a contagem recíproca de tempos
de contribuição, faz-se necessária a compensação financeira entre o Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social
( RPPS) dos servidores da União, dos Estados do Distrito Federal e dos
Municípios, sendo imprescindível a apresentação da respectiva Certidão de
Tempo de Contribuição – CTC. Alega ainda a inexistência de CTC para os
períodos de recolhimento pelo autor ao RPPS.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma 1ª TR/CE (050097811.2016.4.05.8106T) 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.
A Turma Recursal julgou procedente o pleito inicial da parte autora para
conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez comprovados
os requisitos legais.
Verifica-se que matéria suscitada pelo INSS em seu incidente de uniformização
foi apresentada, unicamente, em sede embargos de declaração interpostos
contra o acórdão recorrido, não tendo sido oportunamente apresentada em
sede de recurso inominado e nem em contestação.
Dessa forma, como a matéria sequer foi discutida pela Turma Recursal, tratase de matéria preclusa e carente de prequestionamento, devendo ser aplicada
a Questão de Ordem nº 35 da TNU, qual seja: ‘O conhecimento do pedido de
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido
por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado’.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza
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.
No caso, entendo que o Incidente de Uniformização não deve ser conhecido,
uma vez que a tese ali defendida demanda, para seu exame, a revisão do acervo
probatório que compõe os autos, violando-se, assim, o disposto na Súmula 42 da TNU:
“não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de
fato”.
7.

Explico:

8.
No acórdão recorrido, a 2ª Turma Recursal do Ceará, mantendo a sentença,
rejeitou a alegação do INSS de que a parte-autora detinha tempo de contribuição junto
a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), mantido junto ao município de
Ipaporanga/CE, o que, ante a ausência de CTC (Certidão de Tempo de Contribuição)
emitido pelo ente público, inviabilizaria o cômputo do tempo pretendido pelo RGPS, e o
fez, o acórdão recorrido, sob o entendimento de que (grifei):

“Razão não assiste ao INSS.
É certa a possibilidade de aproveitamento do tempo de serviço/contribuição
relativo ao período de filiação no Regime Próprio dos Servidores Públicos, para
fins de contagem recíproca no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, desde
que o regime de origem ainda não tenha concedido e pago benefício utilizando o
mesmo período que se pretende agora computar. O acerto de contas que deve
haver entre os diversos sistemas de previdência social não interfere na existência
desse direito, sobretudo para fins de aposentadoria.
No caso, da declaração emitida pelo Município de IPORANGA (anexo 6) inferese que, embora a autora mantivesse vínculo efetivo com a municipalidade
desde 1989, encontra-se vinculada ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS).
Note-se que, a despeito de o CADPREV (anexo 49; f1) noticiar a existência de RPPS
instituído pelo município Iporanga por curtos períodos (de 11/2001 a 06/2002 e
de 06/2003 a 03/2004), este foi extinto nos termos da Lei 161/2004.
Observa-se, portanto, que a sentença impugnada analisou de forma cautelosa as
provas constantes nos autos, não merecendo reforma.
Conforme acertadamente consignou o julgado monocrático:
Os vínculos regularmente inseridos no CNIS são prova do tempo de contribuição
(art. 29-A da Lei 8.213/91). Tal cadastro exibe vínculo de trabalho da parte autora

com o município de Ipaporanga iniciado em 01/11/1989, sem rescisão e com
remunerações para além da data do requerimento administrativo.
O ente confirmou o vínculo como exibido, acrescentando que as contribuições
sociais correspondentes foram destinadas ao regime geral de previdência social
(ANEXO 6).
O período comprovado corresponde a 30 anos, 0 meses e 12 dias, de modo que a
parte autora faz jus ao benefício.
Recurso a que se nega provimento.
Condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei n.º
9.099/95).
Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais
suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a
indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurandose suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto
da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006).”.
9.
Segundo alega a parte-agravante, o paradigma “preconiza que para a contagem
recíproca de tempos de contribuição, faz-se necessária a compensação financeira entre
o Regime Geral de Previdência Social - RGPS e os Regimes Próprios de Previdência Social
- RPPS dos servidores da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios. Desse
modo, mostra-se imperiosa a apresentação da respectiva Certidão de Tempo de
Contribuição – CTC”, entendimento do qual divergiria o acórdão recorrido.
10.
Ocorre que o acórdão recorrido não formulou entendimento em sentido
contrário ao que se alega constar do paradigma, mas apenas, entendendo que, apesar
de registro no CADPREV de curtos períodos de vigências de RPPS mantidos pelo
município empregador, a parte-autora “encontra-se vinculada ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS)”.
11.
É o que se conclui da expressão “embora a autora mantivesse vínculo efetivo
com a municipalidade desde 1989, encontra-se vinculada ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS)”, a qual, embora apresente o verbo “encontra-se” no tempo
presente, evidentemente se refere a todo o período do vínculo, quando se considera a
oração anterior (“embora a autora mantivesse vínculo efetivo com a municipalidade
desde 1989...”).
12.
Instada em embargos de declaração, segundo se afirma no presente agravo
regimental, a se pronunciar “acerca da inexistência de CTC para os períodos de
recolhimento pelo autor ao RPPS”, a Turma Recursal de origem desproveu os embargos,
sob o entendimento de que “o julgado embargado foi claro e preciso quanto aos motivos
que ensejaram a confirmação do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição,
reconhecendo, na oportunidade, o tempo laborado junto ao Município de Iporanga”.

13.
Portanto, o acórdão de origem entendeu que não houve vinculação ao RPPS,
razão pela qual não se pronunciou sobre a exigibilidade de CTC, fundamento fático que
constitui matéria cuja revisita é vetada em sede de incidente de uniformização,
conforme a Súmula 42 da TNU.
14.
Em outras palavras, a desconstituição da premissa fática firmada no acórdão
recorrido, para fins de equiparação à hipótese examinada no paradigma, implicaria
revolvimento da matéria fática, o que é indevido, conforme a citada Súmula da 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, NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental, nos
termos do voto-ementa do relator.

De João Pessoa para Recife, data do registro nos autos eletrônicos.

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil -

Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

02. 0517180-42.2020.4.05.8100
Recorrente: Diego Noronha Maia
Adv/Proc: Defensoria pública da União
Recorrido (a): União federal
Adv/Proc: Advocacia geral da União
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga

VOTO - EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. INADMISSÃO.
AGRAVO. DESPROVIMENTO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI
Nº 13.982/2020. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. NÃO
CUMULATIVIDADE DOS CRITÉRIOS DA RENDA PER CAPITA COM A RENDA MENSAL
FAMILIAR TOTAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
ADMITIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE
ORDEM 20 DA TNU.

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 de 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Ceará que negou provimento a recurso ordinário do particular visando à “concessão e
pagamento do auxílio-emergencial instituído pela Lei n.º 13.982/2020”.
2.
O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente perante a
Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido regional de uniformização de jurisprudência, formulado
pela parte autora contra acórdão desta Turma Recursal do Ceará, que negou

provimento ao pedido de concessão do benefício de auxílio-emergencial
instituído pela Lei n.º 13.982/2020.
O(a) Recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão
impugnado diverge da jurisprudência dominante de outras Turmas Recursais
e/ou da Turma Nacional de Uniformização – TNU e/ou do Superior Tribunal de
Justiça, tendo para tanto transcrito algumas decisões.
A divergência, no entanto, é de ser manifesta em uma análise comparativa
entre a tese de direito material acolhida pelo acórdão recorrido e aquela
acolhida pelo(s) acórdão(s) paradigma(s) invocado(s) no incidente dirigido à
TNU.
Na verdade, a jurisprudência trazida aos autos pela parte autora diz respeito a
questões de fato, uma vez que retoma os fundamentos do Acórdão impugnado,
para adentrar na valoração da documentação que instruiu o processo.
Portanto, não restou caracterizado o incidente, tendo o recurso muito mais o
cunho de reexame de provas, o que não é permitido, conforme já decidido pela
TNU:
EMENTA PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. VIA RECURSAL
INADEQUADA.PRECEDENTES DO STJ E DA TNU.
1. A parte requerente aponta como divergência a valoração conferida pela
Turma Recursal de origem às provas apresentadas quanto à caracterização da
atividade rural.
2. A jurisprudência do STJ (Súmula nº 07), acolhida analogicamente por esta
Turma Nacional, afasta o reexame da prova como hipótese permissiva à
interposição do Pedido de Uniformização.
(...)
5. Incidente não conhecido.
(TNU, PEDILEF 2005.84.00.503988-5, Rel. Juíza Federal Rosana Noya Weibel
Kaufmann, DJ 19.8.2009)
Ressalte-se que o acórdão ora atacado foi claro quanto a não possibilidade de
concessão do benefício pleiteado, considerando todo o conjunto probatório
apresentado, concluindo que: ‘Partindo para a hipótese dos autos, o autor
postula o auxílio emergencial alegando que seu grupo familiar é composto por
ele, esposa e filha menor (anexo 9). Aduz, ainda, que na data do requerimento
administrativo estava temporariamente convivendo com a sua genitora e a
incluiu como integrante do grupo familiar, o que levou ao indeferimento da
mercê. Em análise da documentação carreada aos autos, é possível observar
que a renda familiar declarada pelo demandante (anexo 9), totaliza R$ 1.904,00
para o grupo familiar composto por três pessoas (R$ 500,00 do autor e R$
1.404,00 da esposa), redundando em renda per capita de R$ 634,67, superior
ao limite de meio salário-mínimo (R$ 522,50) estabelecido pela parte inicial do

art. 2º, IV, da Lei n. 13.982/2020. De fato, compulsando os registros do CNIS
(anexo 31, fl. 9), vê-se que a esposa do demandante recebeu renda superior à
por ele informada no mês do requerimento (R$ 1.731,60 - 04/2020), passando
a ser beneficiada pelo Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda (Lei n. 14.020/2020) a partir de maio/2020 (anexo 31, fls. 11 a 16). Dessa
forma, a despeito dos argumentos trazidos, tem-se que o requerimento
administrativos questionado não merece reprovação, uma vez que o grupo
familiar analisado não se insere no requisito previsto no inciso IV, do art. 2º, da
nº Lei nº 13.982/2020, alterada pela Lei nº 13.998/2020, não fazendo jus o
autor, portanto, ao benefício emergencial ora requisitado.’.
Ademais, a Turma Nacional editou a Súmula nº. 42, verbis: ‘Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato’.
Ante o exposto, INADMITO o pedido de uniformização, nos termos do art. 14,
V, al. d da RES. Nº 586/2019 do CJF.
Intimações necessárias.
Fortaleza, data supra.
NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal Presidente da Terceira Turma Recursal/CE”.
3.
A d. Presidência desta TRU negou provimento ao Agravo interposto contra a
inadmissão do Incidente, nos seguintes termos:
“DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão da
Presidência da 3ª TR/CE que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional
de Jurisprudência, ao fundamento de que o recurso implicaria reexame de
matéria fática (Súmula nº 42 da TNU).
A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do pedido de auxílio
emergencial, pois a parte autora não preencheu os requisitos necessários para
a concessão do auxílio.
A parte autora, ora agravante, sustenta que preenche os requisitos para a
concessão do auxílio emergencial e que a improcedência do pleito autoral se
baseou em requisitos não previstos na Lei que rege o auxílio emergencial (
Lei 13.982/2020).
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 2ª TR/CE (051241188.2020.4.05.8100), 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.
Como é cediço, um dos requisitos do incidente de uniformização regional é a
existência de dissídio regional de jurisprudência. No caso, embora se alegue que
haja dissídio a ser dirimido, a recorrente pretende rever questão fática
pertinente a demonstração de cumprimento dos requisitos necessários para
concessão de auxílio emergencial.
A Turma Recursal, ao apreciar o conjunto probatório, firmou o entendimento de
que não restou comprovado os requisitos essenciais para o benefício. Por ser
relevante, transcrevo o pertinente trecho do aresto vergastado, in verbis:
‘Partindo para a hipótese dos autos, o autor postula o auxílio emergencial
alegando que seu grupo familiar é composto por ele, esposa e filha menor
(anexo 9). Aduz, ainda, que na data do requerimento administrativo estava
temporariamente convivendo com a sua genitora e a incluiu como integrante
do grupo familiar, o que levou ao indeferimento da mercê. Em análise da
documentação carreada aos autos, é possível observar que a renda familiar
declarada pelo demandante (anexo 9), totaliza R$ 1.904,00 para o grupo
familiar composto por três pessoas (R$ 500,00 do autor e R$ 1.404,00 da
esposa), redundando em renda per capita de R$ 634,67, superior ao limite de
meio salário-mínimo (R$ 522,50) estabelecido pela parte inicial do art. 2º, IV,
da Lei n. 13.982/2020. De fato, compulsando os registros do CNIS (anexo 31, fl.
9), vê-se que a esposa do demandante recebeu renda superior à por ele
informada no mês do requerimento (R$ 1.731,60 - 04/2020), passando a ser
beneficiada pelo Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
(Lei n. 14.020/2020) a partir de maio/2020 (anexo 31, fls. 11 a 16). Dessa forma,
a despeito dos argumentos trazidos, tem-se que o requerimento
administrativos questionado não merece reprovação, uma vez que o grupo
familiar analisado não se insere no requisito previsto no inciso IV, do art. 2º, da
nº Lei nº 13.982/2020, alterada pela Lei nº 13.998/2020, não fazendo jus o
autor, portanto, ao benefício emergencial ora requisitado.’.
Desse modo, percebe-se que o objeto do pedido de uniformização visa rediscutir
o modo como a 3ª Turma Recursal do Ceará analisou os elementos de prova,
bem como a respectiva valoração. Essa postulação não é compatível com o
incidente de uniformização, a teor do enunciado da 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 Cid Marconi Gurgel de Souza
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 está
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em
análise nos autos.
7.
Isto porque se partiu de fatos similares (análise do requisito renda para fins de
concessão do auxílio-emergencial) para se chegar a conclusões jurídicas divergentes.
8.

Esquematicamente:
Julgado dos autos

“RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL
(LEI Nº. 13.982/2020; DECRETO Nº. 10.316/2020).
BENEFÍCIO DE NATUREZA ASSISTENCIAL E
EMERGENCIAL VINCULADO À PANDEMIA POR
COVID-19.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS (ART.46 DA LEI Nº 9.099/95).
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO
Trata-se de recurso interposto pela parte autora
em face da sentença que julgou IMPROCEDENTE o
pedido de concessão e pagamento do auxílioemergencial instituído pela Lei n.º 13.982/2020.

Julgado paradigma (2ª TR/CE,
Processo
nº
051241188.2020.4.05.8100)
“AUXÍLIO-EMERGENCIAL.
PANDEMIA
DO
COVID-19.
COMPROVAÇÃO
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. RENDA
FAMILIAR
MENSAL
TOTAL
INFERIOR A 3 (TRÊS) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA. RECURSO DA
PARTE AUTORA PROVIDO.
....
De fato, muito embora a renda
familiar mensal per capita seja
superior a ½ (meio) salário

Analisando atentamente a sentença recorrida,
constata-se que o Juízo a quo formou seu
convencimento à luz de uma análise adequada dos
fatos, com a correta aplicação das normas de
regência.
Ademais, conforme se verifica do recurso
interposto (anexo 33), a parte recorrente não traz
argumentos que já não tenham sido debatidos e
rebatidos pela decisão de primeiro grau. Por tal
razão, valho-me dos fundamentos do julgado
monocrático como causa de decidir, na forma do
art. 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n°
10.259/2001, visto que as questões fático-jurídicas
debatidas nos autos obtiveram decisão que se
coaduna com o entendimento desta Terceira
Turma Recursal (grifos acrescidos):
...
Partindo para a hipótese dos autos, o autor postula
o auxílio emergencial alegando que seu grupo
familiar é composto por ele, esposa e filha menor
(anexo 9). Aduz, ainda, que na data do
requerimento
administrativo
estava
temporariamente convivendo com a sua genitora
e a incluiu como integrante do grupo familiar, o
que levou ao indeferimento da mercê.
Em análise da documentação carreada aos autos,
é possível observar que a renda familiar
declarada pelo demandante (anexo 9), totaliza
R$ 1.904,00 para o grupo familiar composto por
três pessoas (R$ 500,00 do autor e R$ 1.404,00 da
esposa), redundando em renda per capita de R$
634,67, superior ao limite de meio salário-mínimo
(R$ 522,50) estabelecido pela parte inicial do art.
2º, IV, da Lei n. 13.982/2020.
De fato, compulsando os registros do CNIS (anexo
31, fl. 9), vê-se que a esposa do demandante
recebeu renda superior à por ele informada no mês
do requerimento (R$ 1.731,60 - 04/2020),
passando a ser beneficiada pelo Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da

mínimo, uma vez que o núcleo
familiar é formado pela autora e
seu esposo, que possui vínculo
empregatício e recebe R$
2.009,97 (dois mil e nove reais e
noventa e sete centavos)
mensais,
o critério alternativo previsto no
inciso IV do art. 2º da Lei
13.982/2020, qual seja, renda
familiar
mensal total seja de até 3 (três)
salários mínimos, encontra-se
atendido.
Com efeito, a detida análise do
caput do art. 2º da Lei
13.982/2020 e de seus incisos
revela,
a
meu ver, que as hipóteses do
inciso IV consubstanciam-se,
em verdade, em requisitos
alternativos,
elencados
mediante
utilização
da
conjunção
coordenativa
alternativa ‘ou’. Daí que,
preenchido um deles, encontrase a autora apta ao
recebimento do benefício.
Tanto é verdade que, nos
motivos
de
indeferimento
administrativo do benefício, não
consta
a
desobediência ao critério da
renda, o que mostra que a
interpretação dada por esta
Turma
Recursal está em consonância
com a finalidade do normativo.
Ante o exposto, a hipótese é de
DAR PROVIMENTO ao recurso,
para
o
fim
de
julgar

Renda (Lei n. 14.020/2020) a partir de maio/2020
(anexo 31, fls. 11 a 16).
Dessa forma, a despeito dos argumentos trazidos,
tem-se que o requerimento administrativos
questionado não merece reprovação, uma vez que
o grupo familiar analisado não se insere no
requisito previsto no inciso IV, do art. 2º, da nº Lei
nº 13.982/2020, alterada pela Lei nº 13.998/2020,
não fazendo jus o autor, portanto, ao benefício
emergencial ora requisitado.’.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
inominado”

procedente
o
pedido,
reconhecendo à autora o direito
ao pagamento do auxílioemergencial”.

TESE

ANTÍTESE

A circunstância de o grupo familiar do requerente
do auxílio-emergencial extrapolar o limite de
renda per capita de ½ salário-mínimo é razão
suficiente para a não concessão do benefício.

Entendeu que, mesmo que
extrapolado o critério renda per
capita, pode-se conceder o
auxílio-emergencial
caso
atendido
o
requisito
“alternativo” de renda familiar
mensal total inferior ao limite
previsto.

9.
A divergência, portanto, é essencialmente jurídica, restringindo-se apenas à
cumulatividade (ou não) dos requisitos previstos no inciso IV do art. 2º da Lei nº
13.982/2020, que instituiu o auxílio-emergencial, prescindindo a sua solução de
reexame da matéria fática.
10.
É o caso, portanto, de provimento dos agravos, para fins de análise do pedido de
uniformização interposto. Passa-se à solução da divergência.
11.

Neste sentido, importa transcrever o que dispõe o referido dispositivo legal:
“Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei,
será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade;
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães
adolescentes; (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020)
II - não tenha emprego formal ativo;

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do
seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal,
ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família;
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo
ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos;
V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos); e
VI - que exerça atividade na condição de:
a) microempreendedor individual (MEI);
b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na
forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991; ou
c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de
qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020,
ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV...” (grifei)

12.
Partindo-se de uma interpretação literal, vê-se que o dispositivo em análise
(inciso IV do art. 2º da Lei n. 13.982/2020) emprega, quanto aos requisitos ali estabelece,
a conjunção alternativa “ou”, indicativa, portanto, de uma descrição alternativa dos
requisitos constantes do referido inciso, quais sejam, renda familiar mensal per capita
de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários
mínimos.
13.
Diferentemente se dá em relação à cumulação que deve haver entre os
requisitos previstos nos seis incisos do art. 2º, cujo caput assim dispõe: “será concedido
auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que
cumpra cumulativamente os seguintes requisitos” (grifei).
14.
Logo, a conclusão a que se chega é que ao trabalhador requerente do benefício
de auxílio-emergencial assiste o direito à pecúnia se cumprido um dos requisitos
previstos especificamente no inciso IV do art. 2º, e não ambos os requisitos.
15.
Se poderia opor a esse entendimento a utilização do termo “cumulativamente”
no caput, porém, rejeita-se tal objeção em razão de (a) o termo referir-se aos demais
requisitos estabelecidos nos outros incisos, no sentido de que o trabalhador deverá,
além do critério da renda, não ter emprego formal, não ser titular de benefício
previdenciário, dentre outros; (b) porque a própria utilização da conjunção “ou”, quando
se poderia facilmente se utilizar a preposição “e”, resulta como indicação clara do
sentido da norma, cabendo, neste momento, relembrar a lição clássica de que “a lei não
contém palavras inúteis” ("verba cum effectu sunt accipienda").
16.
Acresça-se, por fim, que, analisando-se a finalidade da Lei nº 13.982/2020
(“estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o
período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus (Covid-19)”), na qual consta o dispositivo em análise, deve-se
empregar um critério de maior acessibilidade ao benefício, em vista da significativa crise
econômica decorrente dos efeitos restritivos sobre a circulação das pessoas e bens
advindos das medidas de combate à pandemia.
17.
Neste caminhar, a adoção de uma interpretação que reconhece o caráter
alternativo dos requisitos (renda per capita ou renda mensal total) visa a atender um
leque maior de trabalhadores, uma vez que permite a concessão para aquele grupo
familiar que, embora tenha uma renda mensal familiar total maior que 03 (três) salários
mínios, por ser formado por um número maior de pessoas, tem a renda per capita
abaixo de ½ salário mínimo, hipótese em que, em se prevalecente o entendimento
exposto no acórdão recorrido, estaria o grupo familiar alijado do benefício, não obstante
a disponibilidade de renda per capita que a própria lei que instituiu o auxílioemergencial reconheceu como ensejador da ajuda estatal.
18.
Assim, firme nas razões acima expostas, entende-se que é o caso de se dar
provimento ao Agravo Regimental, provendo-o para o conhecimento do Incidente de
Uniformização de Interpretação de Lei Federal para, no mérito do incidente, dar-lhe
parcial provimento, fixando-se a tese seguinte: na análise do atendimento aos
requisitos previstos na Lei nº 13.982/2020, para fins de obtenção do auxílioemergencial, deve-se exigir do requerente ao benefício, quanto ao que disposto no
inciso IV do art. 2º da referida lei, o atendimento a um dos dois requisitos ali previstos.
19.
Solucionada a divergência jurisprudencial, o atendimento integral do pedido
formulado no Incidente (“julgando procedente o pedido contido na inicial”) demanda o
reexame da matéria fática, o que impõe a observância da Questão de Ordem 20 da TNU:
“se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e
provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de
exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou
foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da
Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou
apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao
entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito”.
20.
Em conclusão, a hipótese dos autos é de provimento do Agravo Regimental,
conhecendo-se e dando-se parcial provimento ao presente incidente, para determinar
que os autos retornem à TR de origem para reapreciação das provas (conforme a
Questão de Ordem nº 20/TNU), procedendo-se ao rejulgamento da causa, aplicando-se
o entendimento de que, na análise do atendimento aos requisitos previstos na Lei nº
13.982/2020, para fins de obtenção do auxílio-emergencial, deve-se exigir do
requerente ao benefício, quanto ao que disposto no inciso IV do art. 2º da referida lei,
o atendimento a apenas um dos dois requisitos ali previstos.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO ao agravo regimental,

CONHECENDO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao incidente de uniformização, para os
fins e nos termos expostos no voto-ementa do relator.
De João Pessoa para Recife, data do registro nos autos eletrônicos.

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, dar provimento
ao Agravo Interno, conhecendo e dando parcial provimento ao incidente de
uniformização, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

03. 0507177-44.2019.4.05.8300
Recorrente: Joana Pereira Da Silva
Adv/Proc: Olivia Paula Filgueira Da Silva Barros (PE037318D )
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outro
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.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO INDEVIDA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTOS FÁTICOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTES DAQUELES DOS
PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 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 de 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de
Pernambuco que negou provimento a recurso ordinário do particular e deu parcial
provimento a recurso ordinário do INSS para reformar “a sentença no que tange ao
quantum fixado a título de danos morais para condenar o INSS ao pagamento de R$
4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais comandos sentenciais”.
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 REGIONAL interposto
pela parte autora em face de acórdão desta Turma Recursal que reformou a
sentença no que tange ao quantum fixado a título de danos morais para
condenar o INSS ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
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 que o acórdão combatido, ao fixar o valor da
indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contrariou o
entendimento firmado pela Terceira Turma Recursal de Pernambuco.
Não obstante, não visualizo divergência do acórdão paradigma com o recorrido,
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização.

O acórdão da Terceira Turma Recursal de Pernambuco fixou indenização por
danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão da suspensão
indevida de benefício previdenciário durante o período de cinco meses
(novembro de 2017 a março de 2018).
O acórdão proferido por esta Turma Recursal, por sua vez, tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto, por se tratar de suspensão de benefício por um
mês (fevereiro de 2019), fixou a indenização por danos morais no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Assim, percebe-se que os argumentos elencados pela parte recorrente em seu
incidente de uniformização encontram-se dissociados do fundamento do
acórdão recorrido, não havendo porque se falar, no caso em apreço, em
divergência de entendimento a ser unificada pela TRU.
A propósito, verifique-se o teor da Questão de Ordem n.º 22 da Turma
Nacional de Uniformização, aprovada na sua 8ª Sessão Ordinária, em
16/10/2006: “É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática
e jurídica com o acórdão paradigma.”
Outrossim, eventual análise do quantun indenizatório requerida pela autora
em seu incidente de uniformização importa em reexame de prova, o que é
vedado no âmbito da Turma Nacional, conforme Súmula n° 42 da TNU (“Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de
fato”).
Ante o exposto, com fulcro no art. 14, V, ] do novo RITNU, INADMITO o
incidente de uniformização formulado. Após o trânsito em julgado, remetam-se
os autos à vara de origem.
Intimem-se.
Recife(PE), data da movimentação.
Juíza Federal 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:
“DECISÃO
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, aos fundamentos de que o acórdão recorrido não guarda
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (Questão de Ordem nº 22,
da TNU) e de que o recurso implicaria reexame de matéria fática (Súmula nº 42
da TNU).

O acórdão impugnado reformou a sentença quanto ao valor fixado a título de
danos morais, condenando o INSS ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), mantidos os demais comandos sentenciais.
A parte autora, ora recorrente, sustenta que não pretende reexame de provas
e sim, que seja fixada a mesma indenização por danos morais para causas de
idêntica situação fática, com os mesmos litigantes no polo passivo e que
cometeram o mesmo ilícito.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ª TR/PE, 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.
Verifica-se que no pedido de uniformização não houve a necessária
identificação do número do processo invocado como paradigma, bem como não
se restou demonstrada a divergência apontada, uma vez que a recorrente se
limitou a mera transcrição dos acórdãos, sem a comparação efetiva a fim de
demonstrar a similitude fática, impossibilitando a caracterização do incidente.
Analisando o acórdão da 3ª TR/PE, verifica-se que foi fixada indenização por
danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão da suspensão
indevida de benefício previdenciário durante o período de cinco meses .
Por outro lado, no caso dos autos, a Turma Recursal fixou a indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se tratar de
suspensão de benefício por um mês.
Desse modo, 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’.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado, nos termos do art. 14,
inciso V, alínea “a”e “c”, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019 (NOVO
RITNU).
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza
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 observa-se 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, reformando, em
parte, a sentença, alterou o valor arbitrado para a indenização de danos morais sofridos
pela parte-autora (grifei):

“...Ambas as partes interpuseram recurso inominado contra sentença que
julgou procedente o pedido inicial e condenou a autarquia a pagar indenização
a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da
suspensão indevida do benefício previdenciário da autora.
Em suas razões, o INSS aduz que na exordial não há demonstração de quais os
danos a autora teria efetivamente sofrido e, por se tratar de pedido genérico de
indenização, requer que seja julgada inepta a inicial, extinguindo-se o feito sem
julgamento de mérito. No mérito, o recorrente não contesta o fato do benefício
da autora ter sido suspenso indevidamente pelo sistema de óbitos da DATAPREV.
Por outro lado, alega, em síntese, que inexiste a obrigação da ré de indenizar a
demandante, pois a aduz que a parte não demonstrou qualquer lesão ao seu
patrimônio moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.
A autora, no seu recurso, requer a majoração da condenação em danos morais.
É cediço que aquele que, por ato ilícito (arts. 186, do CC), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo (art. 927, do CC).
Com efeito, dispõe o art. 186, do Código Civil que ‘aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’, acrescentando, no
seu art. 927, que ‘aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.’
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que 04 são os elementos
configuradores da responsabilidade civil extracontratual: conduta (omissiva ou

comissiva), culpa lato sensu (abrangendo o dolo e a culpa stricto sensu), dano e
nexo causal.
O ato ilícito reconhecido na sentença, neste ponto não recorrido, é o seguinte
(anexo 19):
Os fatos afirmados pela autora relacionados ao cancelamento do benefício, ao
motivo da autarquia previdenciária para a cessação do pagamento - suspeita de
óbito do segurado - estão todos comprovados documentalmente.
O INSS não negou esses fatos todos.
Observa-se que estão presentes todos os requisitos para a responsabilização
do INSS, uma vez que há prova de que a demandante, idosa de 87 anos, ficou
sem receber seu benefício previdenciário no mês de fevereiro de 2019 (anexos
6 e 16) em razão de falha da Administração.
Não se desconhece que a TNU, no julgamento do PEDILEF n. 500030431.2012.4.04.7214, assentou o entendimento de que o cancelamento ou
retenção indevidos do benefício não gera, por si só, direito a indenização
por danos morais (dano moral in re ipsa ou ipso facto): ‘PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. DANOS MORAIS ‘IPSO FACTO’. NÃO
OCORRÊNCIA. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8. Nos
casos de cancelamentos indevidos de benefícios ou nos casos de não concessão
de benefícios tidos, posteriormente, como devidos pelo Poder Judiciário, por
exemplo, entendo que não possuem, por si só, potencial suficiente para serem
considerados como causadores de danos morais. É que os entes públicos atuam
sob as balizas da estrita legalidade e operam, no caso do INSS, com grande
volume de atendimentos, de modo que entendo que equívocos e divergências na
interpretação do fato e do direito aplicável fazem parte do próprio
funcionamento estatal, de sorte que, não havendo qualquer circunstância a
tornar o caso especialmente dramático, penso que não se deve considerar esses
atos como geradores ‘ipso facto’ de danos morais. [...]’
No que se refere ao quantum indenizatório, sabe-se que, na fixação dos danos
morais, há de se levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade.
Deveras, há de ser razoável para que não seja de pequena monta, a ponto de não
reparar e compensar, nem elevada demais, de todo jeito iníqua; há de ser
proporcional, aí inserido o caráter pedagógico, para que o custo da indenização
realmente leve o ofensor a tomar medidas concretas para evitar que novas
situações se repitam.
É que possuem eles (os danos morais) dupla função, quais sejam, a
compensatória e a punitiva. Por conseguinte, o valor indenizatório deve servir
não só para compensar o sofrimento injustamente causado por outrem, como
também para sancionar o causador, funcionando como forma de desestímulo à
prática de novas condutas similares.

Nesse toar, a fixação do valor da indenização pelo Poder Judiciário deve manter
como paradigmas o grau de culpa, o porte econômico das partes, dentre outros
elementos razoáveis, sempre mantendo a coerência com a realidade.
Realmente, não deve ser excessivo, para que não caracterize o enriquecimento
ilícito do lesado, mas, por outro lado, deverá sempre buscar garantir ao lesado
uma justa reparação em face da natureza do ato causador do dano no caso em
concreto, abrandando, na medida do possível, o constrangimento e a humilhação
decorrentes do ato lesivo.
Portanto, no meu entender e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto,
por se tratar de suspensão do benefício por um mês (fevereiro de 2019 - anexo
06), o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pela sentença
recorrida, data máxima vênia, não atende aos ditames acima referidos.
Assim o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável para
compensar os danos sofridos pela parte autora.
Por todas as razões acima expostas, bem como em razão de ser esta
fundamentação suficiente para a apreciação de todos os pedidos formulados
pelas partes, considero como não violados os demais dispositivos suscitados,
inclusive considerando-os como devidamente prequestionados, possibilitando,
de logo, a interposição dos recursos excepcionais cabíveis (RE e PU).
Por fim, e tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam para
um novo julgamento daquilo que já foi decidido, ficam advertidas as partes que
a sua oposição protelatória ensejará a aplicação de litigância de má-fé, na forma
dos arts. 81 e segs. do CPC/15.
Por este entender, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS reformando a sentença no que
tange ao quantum fixado a título de danos morais para condenar o INSS ao
pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais comandos
sentenciais”
9.
No caso paradigma atribuído à 3ª TR/PE, se arbitrou a indenização a ser paga
pelo INSS por danos morais decorrentes de suspensão indevida de benefício
previdenciário no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
10.
De início, consigne-se que o incidente de uniformização poderia já ser inadmitido
por vício formal, uma vez que o apontado paradigma não está identificado pela parterequerente (não havendo indicação do número do processo ou de quem foram as
partes), desatendendo-se ao art. 14, V, ‘a’, da Resolução nº 586/2019/CJF (RI/TNU): “Art.
14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado
responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma
sucessiva:...V - não admitir o pedido de uniformização de interpretação de lei federal,
quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: a) não indicado paradigma
válido, com a devida identificação do processo em que proferido” (grifei).

11.
Ainda que superado tal óbice formal, o caso é de não conhecimento do
incidente de uniformização, uma vez que não há similitude fática entre o caso
recorrido e o paradigma.
12.
Isto porque, não obstante ambos os casos tratem de suspensão de benefícios
previdenciários, tal circunstância não é suficiente, como alega a parte-agravante, para
permitir o cotejo analítico entre os julgados.
13.
Veja-se que a fixação do quantum indenizatório relativo à indenização pelos
danos morais suportados pelas partes, em ambos os casos, não foi fixado tomando-se
por base apenas o ato de suspensão por si só, mas, sim, levando-se em conta aspectos
singulares envolvidos em cada causa.
14.
Tanto assim o é que o julgado recorrido se utiliza da expressão “tendo em vista
as peculiaridades do caso concreto”, expressão que significa o que é próprio, único, do
caso, donde se conclui a impossibilidade de comparação com outro caso.
15.
Neste sentido, o julgado valorizou o fato de a suspensão ter perdurado pelo
prazo de apenas 01 (um) mês para considerar que o valor arbitrado na sentença era
desproporcional ao dano sofrido pela parte-autora.
16.
Já no caso apontado como paradigma, para além do prazo maior de suspensão
já referido nas decisões que inadmitiram o incidente de uniformização, fator essencial
ao montante ali fixado (“A meu ver, a manutenção indevida de uma suspensão devida
de um benefício previdenciário, por prazo significativo, constitui ato ilícito praticado
pela Administração Pública que enseja danos implícitos na própria ofensa em si”, grifo
no original), foi valorizado também o fato de que, mesmo após o ajuizamento da
demanda, permanecia o benefício suspenso.
17.
Portanto, as circunstâncias fáticas diferem no caso em exame daquele do
apontado paradigma.
18.
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 nos autos eletrônicos.

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga

Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

04. 0523059-64.2019.4.05.8100
Recorrente: Ernaldo Soares De Sousa
Adv/Proc: Carlos Eden Melo Mourão (CE017014 )
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga

VOTO - EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. INADMISSÃO.
AGRAVO.
DESPROVIMENTO.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO/APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE

TEMPOS ESPECIAIS. PPPs NÃO ADMITIDOS. NÃO ATENDIMENTO A REQUISITOS
FORMAIS. FUNDAMENTOS FÁTICOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTES
DAQUELES DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ACÓRDÃO RECORIDO
COM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE AO JULGAMENTO. PARADIGMA QUE
NÃO ABRANGE TODAS AS RAZÕES. QUESTÃO DE ORDEM 18 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 de 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Ceará que negou provimento ao recurso ordinário do particular, visando ao
reconhecimento de tempos de trabalho exercidos sob alegadas condições especiais.
2.
O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente perante a
Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido regional de uniformização de jurisprudência, formulado
pela parte autora contra acórdão desta Turma Recursal do Ceará, que negou
provimento ao pedido de concessão/restabelecimento/revisão de benefício
previdenciário/assistencial.
O(a) Recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão
impugnado diverge da jurisprudência dominante de outras Turmas Recursais
e/ou da Turma Nacional de Uniformização – TNU e/ou do Superior Tribunal de
Justiça, tendo para tanto transcrito algumas decisões.
A divergência, no entanto, é de ser manifesta em uma análise comparativa
entre a tese de direito material acolhida pelo acórdão recorrido e aquela
acolhida pelo(s) acórdão(s) paradigma(s) invocado(s) no incidente dirigido à
TNU.
Na verdade, a jurisprudência trazida aos autos pela parte autora diz respeito a
questões de fato, uma vez que retoma os fundamentos do Acórdão impugnado,
para adentrar na valoração da documentação que instruiu o processo.
Portanto, não restou caracterizado o incidente, tendo o recurso muito mais o
cunho de reexame de provas, o que não é permitido, conforme já decidido pela
TNU:
EMENTA PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. VIA RECURSAL
INADEQUADA.PRECEDENTES DO STJ E DA TNU.

1. A parte requerente aponta como divergência a valoração conferida pela
Turma Recursal de origem às provas apresentadas quanto à caracterização da
atividade rural.
2. A jurisprudência do STJ (Súmula nº 07), acolhida analogicamente por esta
Turma Nacional, afasta o reexame da prova como hipótese permissiva à
interposição do Pedido de Uniformização.
(...)
5. Incidente não conhecido.
(TNU, PEDILEF 2005.84.00.503988-5, Rel. Juíza Federal Rosana Noya Weibel
Kaufmann, DJ 19.8.2009)
Ressalte-se que o acórdão ora atacado foi claro quanto a não possibilidade de
concessão do benefício pleiteado, considerando todo o conjunto probatório
apresentado, concluindo que: ‘Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao
autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373 do CPC/2015). A
parte demandante deve, ainda, apresentar, juntamente com a petição inicial,
as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (art.
319, VI, do CPC/2015) dando oportunidade ao Magistrado de se manifestar
sobre todos os fatos ocorridos. Na espécie, caberia ao autor comprovar o
exercício da atividade especial mediante a apresentação dos PPPs completos.
Ressalte-se que, ainda na fase de instrução, foi concedido prazo ao autor para
apresentar/complementar a provas do labor especial (anexo 14). Todavia, o
demandante apresentou tão somente os PPPs incompletos, não logrando
atender à obrigação de produzir as provas do direito alegado, razão pela qual
opta por apresentar pleito recursal visando à produção de novas provas e
juntada de documentos, o que configura inovação recursal inadmissível nesse
momento processual. Destaque-se que a concessão da aposentadoria e o
reconhecimento do tempo de serviço especial depende primordialmente da
apresentação de prova documental a cargo do autor. Assim, convencido o
magistrado acerca do preenchimento ou não dos requisitos para a concessão
do benefício, mostra-se prescindível a realização de audiência de instrução ou
de perícia judicial. Logo, não há falar em nulidade no julgado’. Constata-se
que a parte autora apresentou prova documental incompleta, insuficiente
para o reconhecimento do tempo especial, não se desincumbindo do seu ônus
probatório, inexistindo qualquer omissão no acórdão.’.
Ademais, a Turma Nacional editou a Súmula nº. 42, verbis: ‘Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato’.
Ante o exposto, INADMITO o pedido de uniformização, nos termos do art. 14, V,
al. d da RES. Nº 586/2019 do CJF.
Intimações necessárias.
Fortaleza, data supra.
NAGIBE DE MELO JORGE NETO

Juiz Federal Presidente da Terceira Turma Recursal/CE”.

3.
A d. Presidência desta TRU negou provimento a Agravo interposto contra a
inadmissão do Incidente, nos seguintes termos:
“DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão que
inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, desafiado
em face de acórdão da 3ª TR/CE, sob o fundamento de que o recurso implicaria
em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
A Turma Recursal manteve sentença de parcial procedência do pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição, por verificar a impossibilidade de
reconhecimento da especialidade dos períodos de 22/06/1989 a 22/01/1995,
de 03/05/1995 a 01/03/1996, de 02/08/1999 a 20/04/2001 e de 02/05/2001 a
30/10/2018, uma vez que o PPP incompleto não se mostrava apto para
comprovar a alegada nocividade laboral.
A parte autora, ora agravante, sustenta que não pode ser prejudicada em razão
de irregularidades formais do PPP, pois a responsabilidade é da empresa, e que
elas não foram apontadas durante a instrução, nem mesmo foi concedido prazo
para a sua correção.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da TR/SE (050156572.2017.4.05.8502 e 0501477-34.2017.4.05.8502), da 2ª TR/CE (051417058.2018.4.05.8100) e da TR/RN (0502486-72.2019.4.05.8401), 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.
Sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional. Portanto, ele
não se destina a reexaminar matéria fático-probatória, restando
impossibilitada a discussão acerca do enquadramento de fatos em
determinadas hipóteses jurídicas.
Compulsando os autos, verifica-se que a Turma Recursal não reconheceu como
especiais os períodos de 22/06/1989 a 22/01/1995, de 03/05/1995 a
01/03/1996, de 02/08/1999 a 20/04/2001 e de 02/05/2001 a 31/08/2018, em

razão de o PPP e o LTCAT não apresentarem a identificação do empregador e
do profissional responsável por sua emissão, tampouco informam
expressamente a utilização das técnicas de medição do ruído com base na NHO01 da FUNDACENTRO ou da NR-15, ainda que tenha havido prazo para a parte
autora anexar aos autos os documentos técnicos necessários à comprovação da
alegada nocividade laboral. Confira-se este teor do julgado in verbis:
‘50. Quanto aos períodos de 22/06/1989 a 22/01/1995, 03/05/1995 a
01/03/1996 e 02/08/1999 a 20/04/2001, os formulários do tipo Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) constantes nos Anexos 7 estão
incompletos e sem assinatura do empregado, não obstante o Autor tenha sido
devidamente intimado para anexar aos autos os documentos técnicos
necessários à comprovação da alegada nocividade laboral (Anexo 14)
51. Em relação ao lapso de 02/05/2001 a 31/08/2018, o formulário Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) demonstra que o Autor esteve exposto a
ruído com intensidades acima dos limites de tolerância legal somente durante
o interregno de 2001 a 2011. Demais disso, não nenhuma informação acerca
da forma de exposição aos agentes nocivos, não se podendo aferir se houve
habitualidade e permanência, conforme exigido pela legislação previdenciária,
de modo que não restou demonstrado a alegada nocividade do labor’.
Desse modo, verifica-se que a decisão colegiada recorrida teve como
fundamento as documentações apresentadas nos autos. 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.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza
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.
No Agravo Regimental, alega-se, após a sustentação de que não se trata de
hipótese cuja apreciação demanda reexame de provas, que haveria dissídio
jurisprudencial consistente no entendimento de que “o segurado não pode ser
prejudicado em razão da regularidade formal do PPP” (paradigma), contrariamente ao
que decidido no acórdão recorrido.
6.

Pois bem.

7.
Para melhor entendimento da questão proposta, importante que enxerguemos
diferença entre o requisito meramente formal, burocrático, do PPP, dos seus elementos
substanciais, ou seja, aqueles que compõem o seu próprio objeto, atendendo, assim, a
sua finalidade probatória.
8.

Tomada essa compreensão, comparemos o caso recorrido com o paradigma:
Acórdão recorrido

“RECURSO
INOMINADO. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
–
RGPS.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
/
APOSENTADORIA
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO
LABORADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DA EXPOSIÇÃO
AOS AGENTES NOCIVOS À SAÚDE ATÉ A
VIGÊNCIA
DA
LEI
9.032/95.
ENQUADRAMENTO.
APÓS
DECRETO
2.172/97 - EXIGÊNCIA DE LTCAT. APÓS
01/2004 - EXIGÊNCIA DE PPP. TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE. PROVA
DOCUMENTAL INCOMPLETA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
VOTO
Insurge-se a parte autora em face da
sentença na qual foi julgado parcialmente
procedente o pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição,
apenas para reconhecer períodos laborados
sob condições especiais.
...

Paradigma (1ª TR/SE, Processo
nº 050156572.2017.4.05.8502)
“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
SOB
O
FUNDAMENTO
DE
IRREGULARIDADE
FORMAL
DO PPP. DILIGÊNCIA IMPOSTA
POR
ESTE
JUÍZO.
IRREGULARIDADE
FORMAL
SANADA. SENTENÇA FUNDADA
EM
ÔNUS DE PROVA NÃO
IMPUTÁVEL AO SEGURADO.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA
COMO
FACULDADE DOS ÓRGÃOS
RECURSAIS
DE ENFRENTAR O MÉRITO
QUANDO SUPERADA QUESTÃO
PREJUDICIAL. DEVOLUÇÃO AO
JUÍZO PARA REAPRECIAÇÃO DO
MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
Insurge-se a parte autora
contra sentença indeferiu o seu
pleito
sob
o
fundamento de irregularidade

DO CASO CONCRETO:
No caso, requereu a parte autora o
reconhecimento da especialidade dos
períodos relacionados na petição do anexo
16 com amparo nos PPPs acostados (anexo
7).
Observa-se que os PPPs apresentados
estão incompletos (anexo 7, fls. 5, 6, 8, 9 e
10) não constituindo prova hábil ao
reconhecimento da atividade especial. Os
PPPs foram juntados apenas parcialmente
e não apresentam a parte de identificação
do empregador e do profissional
responsável por sua emissão. O LTCAT
apresentado (anexo 9) também está
incompleto
não
apresentando
a
identificação do profissional responsável
por sua elaboração, a intensidade dos
agentes nocivos, as tecnicas de medição
utilizadas, dentre outras informações.
Ademais, quanto ao PPP do anexo 7, fls. 9
e 10, verifica-se que o formulário, além de
não apresentar a identificação do
representante legal da empresa, também
não informa expressamente a utilização
das técnicas de medição do ruído com base
na NHO-01 da FUNDACENTRO ou da NR15. Com efeito, consta apenas que a
aferição do agente ruído se deu por
‘dosimetria’.
Destaque-se que a TNU firmou tese sobre a
questão (tema 174), ementada da seguinte
forma:
(a) ‘A partir de 19 de novembro de 2003,
para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das
metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a
medição de exposição durante toda a
jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil

no preenchimento dos PPPs
relativo
aos
interstícios de 01/04/04 a
01/03/05 e de 01/07/05 a
29/07/16.
Apontou-se
na
sentença
irregularidades formais no
preenchimento
do
PPP respectivo (ausência de
procuração
outorgando
poderes
específicos
ao signatário do formulário).
Uma vez que em relação a eles
o réu não procedeu conforme
orienta
a
Instrução Normativa INSS/PRES
nº 77/2015 e, considerando
que
ônus
pela regularidade formal do
PPP não pode ser imputada ao
segurado,
que não tem qualquer
ingerência sobre a sua
confecção,
este
juízo
acautelou-se nos termos do
despacho de item 28, havendo
a
diligência
nele imposta sido frustrada por
ausência de manifestação da
parte
a
quem
imposta.
Assim, ante a omissão
apontada, os PPPs constantes
do anexo 7, fls. 1 a 2
e 3 a 5 hão de ser considerados
formalmente aptos para os fins
pretendidos pelo segurado.
Considerando, pois, que a
sentença não enfrentou o
mérito
da
questão
e
que a questão prejudicial foi

Profissiográfico Previdenciário (PPP) a
técnica utilizada e a respectiva norma’.
É certo que o PPP, para dispensar a
apresentação do Laudo Técnico, deve
preencher todas as formalidades previstas,
trazendo todos os períodos laborados pelo
autor em condições especiais, com
indicação dos fatores de riscos e técnicas
utilizadas para medição. O documento deve
ser emitido com base em laudo técnico e
conter a indicação dos profissionais
legalmente habilitados responsáveis pelos
registros ambientais, bem como o carimbo
do empregador e a identificação e
assinatura do representante legal da
empresa responsável pela emissão do PPP.
Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte
precedente que bem elucida a questão
(grifos acrescidos):
‘(...) Especificamente acerca da prova do
tempo especial, o art. 58 da Lei de
Benefícios (com a redação dada pelas Leis
nº 9.528/97 e 9.732/98) e o art. 68 do
Decreto nº 3.048/99 não dão margem a
dúvidas quanto à verificação de que, no
âmbito previdenciário, a comprovação da
especialidade
dá-se
pela forma
documental, isto é, por meio de formulário
emitido pelo empregador e disponibilizado
ao segurado, formulário esse - desde a
edição da IN/INSS/DC nº 96/2003, o PPP que deve ter lastro em laudo técnico de
condições ambientais de trabalho expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança nos termos da legislação
trabalhista e
estampar as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador no período
laboral e o resultado das avaliações
ambientais e da monitoração biológica,
com remissão (a) aos agentes nocivos
químicos, físicos e biológicos ou associação

superada, considerando ainda
que
a
aplicação da teoria da causa
madura é faculdade dos órgãos
recursais,
conforme o seu juízo de
conveniência, bnecessário se
faz
a
devolução
dos
autos ao juízo de origem para,
superada a matéria atinente à
regularidade
formal do(s) PPP(s), que seja
apreciado o mérito da
demanda.
Ante o exposto, retornem os
autos ao juízo de origem para
novo
pronunciamento sobre o mérito
da demanda, superada a
prejudicial
de
mérito (regularidade formal
dos PPPs).”

de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física a que esteve exposto e (b)
às informações sobre existência de
tecnologia de proteção coletiva ou
individual e de sua eficácia, além da
identificação dos responsáveis pelas
avaliações ambientais e pela monitoração
biológica e dos dados administrativos
correspondentes.
Dito isso, convém registrar quatro
observações preliminares:
1ª. O PPP, a fim de ser considerado
regular, deve apresentar as informações
básicas referentes a
(a)
dados
administrativos da empresa e do
trabalhador; (b) registros ambientais;
(c) resultados de monitoração biológica,
quando exigível; (d) dados referentes a EPC
(para o período posterior a 13/10/1996) e
EPI (para o período posterior a
03/12/1998),
se
for
o
caso; (e) responsável(is) pelas informações
(Responsável Técnico habilitado, com
registro no CREA, tratando-se de
engenheiro de segurança do trabalho, ou
CRM, no caso de médico do trabalho) e (f)
assinatura do representante legal da
empresa ou seu preposto ('O PPP é prova do
exercício de atividade especial se estiver
corretamente preenchido em todos os seus
campos, sem irregularidades formais, com
base em registros colhidos por profissional
legalmente habilitado' - 505122724.2012.404.7000, TRU da 4ª Região,
Relatora p/ Acórdão Luciane Merlin Clève
Kravetz,
juntado
aos
autos
em
30/03/2015).
(Processo
nº
501198838.2016.4.04.7108/RS. Relator: ENRIQUE
FELDENS RODRIGUES. Terceira Turma
Recursal/RS. Julgado em 15/03/2017).

Saliente-se que o ônus da prova incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito (art. 373 do CPC/2015). A parte
demandante deve, ainda, apresentar,
juntamente com a petição inicial, as
provas com que pretende demonstrar a
verdade dos fatos alegados (art. 319, VI,
do CPC/2015) dando oportunidade ao
Magistrado de se manifestar sobre todos
os fatos ocorridos.
Na espécie, caberia ao autor comprovar o
exercício da atividade especial mediante a
apresentação dos PPPs completos.
Ressalte-se que, ainda na fase de instrução,
foi concedido prazo ao autor para
apresentar/complementar a provas do
labor especial (anexo 14). Todavia, o
demandante apresentou tão somente os
PPPs incompletos, não logrando atender à
obrigação de produzir as provas do direito
alegado, razão pela qual opta por
apresentar pleito recursal visando à
produção de novas provas e juntada de
documentos, o que configura inovação
recursal inadmissível nesse momento
processual.
Destaque-se que a concessão da
aposentadoria e o reconhecimento do
tempo de serviço especial depende
primordialmente da apresentação de prova
documental a cargo do autor. Assim,
convencido o magistrado acerca do
preenchimento ou não dos requisitos para a
concessão
do
benefício,
mostrase prescindível a realização de audiência de
instrução ou de perícia judicial. Logo, não
há falar em nulidade no julgado.
Como bem elucidou o juízo a quo na
sentença (grifos acrescidos):
‘(...) 46. Postula o Autor o reconhecimento
como tempo de serviço especial do(s)

período(s) de 03/06/1987 a 05/06/1989,
22/06/1989 a 22/01/1995, 03/05/1995 a
01/03/1996, 02/08/1999 a 20/04/2001 e
02/05/2001 a 30/10/2018 (DER), alegando
que trabalhou sob condições especiais,
exposto a agentes nocivos à saúde com
níveis acima dos limites de tolerância legal.
47. Inicialmente, ressalto que as atividades
exercidas pelo Autor não são passíveis de
enquadramento apenas pela categoria
profissional, uma vez que não estão
arroladas nos quadros anexos aos Decretos
53.831/64 e 83.080/79, devendo restar
comprovada a existência de fatores de risco
à saúde ou integridade física do obreiro no
exercício de seu labor, por meio dos
documentos técnicos, para que haja o
reconhecimento da especialidade do tempo
de labor.
48. Para comprovar a alegada nocividade
laboral o Autor anexou formulários do tipo
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
(Anexo 07).
49. No tocante ao lapso de 03/06/1987 a
05/06/1989 restou demonstrado que o
Autor trabalhou exposto a níveis de ruído
acima dos limites de tolerância legal,
equivalente a 112 dB(A), o que justifica o
reconhecimento como tempo de serviço
especial, para fins previdenciários.
50. Quanto aos períodos de 22/06/1989 a
22/01/1995, 03/05/1995 a 01/03/1996 e
02/08/1999 a 20/04/2001, os formulários
do
tipo
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário (PPP) constantes nos
Anexos 7 estão incompletos e sem
assinatura do empregado, não obstante o
Autor tenha sido devidamente intimado
para anexar aos autos os documentos
técnicos necessários à comprovação da
alegada nocividade laboral (Anexo 14).

51. Em relação ao lapso de 02/05/2001 a
31/08/2018,
o
formulário
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário
(PPP)
demonstra que o Autor esteve exposto a
ruído com intensidades acima dos limites de
tolerância legal somente durante o
interregno de 2001 a 2011. Demais disso,
não nenhuma informação acerca da forma
de exposição aos agentes nocivos, não se
podendo aferir se houve habitualidade e
permanência, conforme exigido pela
legislação previdenciária, de modo que não
restou demonstrado a alegada nocividade
do labor.
52. Assim, verifico que somente o período
de 03/06/1987 a 05/06/1989 há de ser
reconhecido como tempo de serviço
especial, para efeitos previdenciários’.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso inominado.”

9.
Portanto, para os períodos em que o acórdão recorrido, para além da
irregularidade formal nos PPPs, apontou óbice ao reconhecimento da alegada
especialidade em razão de deficiência na comprovação do fato objeto do documento
(“quanto ao PPP do anexo 7, fls. 9 e 10”, não se indicou a técnica da NHO-01 da
FUNDACENTRO; “Em relação ao lapso de 02/05/2001 a 31/08/2018”, não se indicou a
exposição habitual e permanente), incide a Questão de Ordem 18 da TNU: “é
inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um
fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles”.
10.
Quanto aos demais períodos, em que o não reconhecimento da especialidade
decorreu exclusivamente do não atendimento a requisitos formais pelo PPP, entendese que, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, 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.
11.
Isto porque o acórdão recorrido aponta os seguintes vícios formais: “PPPs foram
juntados apenas parcialmente e não apresentam a parte de identificação do
empregador e do profissional responsável por sua emissão”. O paradigma, por sua vez,
flexibiliza o seguinte vício formal do PPP: “ausência de procuração outorgando poderes
específicos
ao signatário do formulário”.
12.
Não há parâmetro de comparação entre as hipóteses fáticas, por se tratar de
vícios distintos, daí a ausência de similitude fática.

13.
Entender-se, como quer a parte-agravante, a expressão contida no paradigma,
“considerando que ônus pela regularidade formal do PPP não pode ser imputada ao
segurado”, como permissiva da divergência, seria elastecer demais a flexibilização do
requisito formal aplicado no paradigma, sem que em tal julgamento se tenha afirmado
que tal flexibilização se aplicaria para toda e qualquer violação aos requisitos formais do
PPP.
14.
Caso se admitisse tal entendimento, afirmando-se pela similitude fática,
estaríamos diante da questão relativa a qual grau de incompletude do PPP seria
admitido, abrindo-se um campo vasto de opções, ante a ausência de um critério objetivo
que deveria advir da similitude fática entre o caso recorrido e o tido como paradigmático
– o que não há -, criando-se a situação, a meu sentir, incabível em sede de incidente de
uniformização, de se ampliar o campo de incidência da tese para além das hipóteses
fáticas apresentadas em julgamento.
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 nos autos eletrônicos.

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

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

05. 0514741-11.2018.4.05.8300
Recorrente: Carlos Roberto Santiago Silva
Adv/Proc: João Campiello Varella Neto (PE030341D )
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
VOTO - EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
TRABALHADOR PORTUÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
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

16.
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 de 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de
Pernambuco que negou provimento ao recurso ordinário do particular visando ao
reconhecimento “como tempo de contribuição comuns os períodos de: 01/10/1991 a
31/12/1991, Anexo 11, p. 1 01/12/1995 a 31/12/1995; 01/01/1996 a 31/12/1996,

Anexo 11, p. 2 01/06/1997 a 30/10/1997, Anexo 11, p. 2; 01/05/2000 a 31/05/, Anexo
11, p. 3 01/08/2000 a 31/08/2000, Anexo 11, p. 3; 01/01/2001 a 31/01/2001, Anexo 11,
p. 3; 01/03/2001 a 31/03/2001, Anexo 11, p. 3; 01/08/2003 a 31/08/2003, Anexo 12, p.
1, aduzindo que comprovou o tempo de serviço através das certidões e declarações de
tempo de serviço constantes no anexo 11 e 12”.
17.
O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente perante a
Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos:

“D E C I S Ã O
Trata-se de Pedido de Uniformização Nacional interposto contra acórdão desta
Turma Recursal que não reconheceu a especialidade de período laborado pelo
demandante.
O artigo 14, caput, e seus §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.259/01, dispõe:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas
por Turmas Recursais na interpretação da lei.
§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz
Coordenador.
§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes
regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência
dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por
juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça
Federal.
São requisitos da admissibilidade do pedido uniformização: (i) a legitimidade do
peticionário, (ii) a tempestividade, (iii) o interesse recursal e (iv) a demonstração
da divergência.
A legitimidade das partes e o interesse recursal restam evidentes, o que autoriza
vislumbrar a necessidade das vias manejadas, ao se cotejar a imperatividade
da fixação da interpretação constitucional ou a preservação da força cogente
que lhe corresponde.
Colhe-se do acórdão recorrido:
(...)Observo que assiste razão ao autor quando aduz que a fundamentação do
acórdão contido no anexo 40 para negar provimento ao seu recurso vai de
encontro a IN77/15 do INSS. De fato, é possível, em tese, conferir validade às
certidões e declarações de tempo de contribuição expedida pelo OGMO.
Entretanto, nota-se que os documentos constantes nos anexos 09 a 13 não
possuem as informações exigidas pela IN 77/15, uma vez que não constam as
condições em que o serviço foi prestado, não consta a identificação dos
tomadores de serviço, apenas do OGMO e do sindicato, que são
intermediadores.

Ainda, nota-se que o documento contido no anexo 09 foi emitido em 2017,
pretendendo abranger labor desde 1997, ofendendo a contemporaneidade
exigida no art. 16 da IN 77/15. Da mesma forma, o documento contido no anexo
11, foi assinado em 2017, pretendendo abranger labor desde 1997, ofendendo
a contemporaneidade exigida no art. 16 da IN 77/15.(...)
Percebe-se que a matéria tratada nos autos demandaria um necessário
reexame de fatos/provas, o que é vedado no âmbito da Turma Nacional,
conforme dispões a sumula nº 42 da TNU:
SÚMULA 42
Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato.
Destarte, com fundamento no art. 14, V, alínea “d, do Regimento Interno da TNU (Resolução 586/2019-CJF), INADMITO
o pedido de uniformização interposto.

Intimem-se.
Recife, data da movimentação.
Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal”.
18.
A d. Presidência desta TRU negou provimento a Agravo interposto contra a
inadmissão do Incidente, nos seguintes termos:
“DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão da
Presidência da 1ª Turma Recursal de Pernambuco que inadmitiu o Incidente de
Uniformização Regional de Jurisprudência, sob fundamento de que o recurso
implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
O acórdão impugnado manteve sentença de parcial procedência do pedido
autoral, apenas para determinar ao INSS que proceda à averbação para
cômputo do tempo de contribuição como tempo especial de alguns períodos
que somados totalizam 21 anos, 11 meses e 16 dias de tempo de contribuição,
e que portanto, eram insuficientes à concessão do benefício de aposentadoria
à época do requerimento.
A parte autora, ora agravante, alega que as declarações e certidões de dias
trabalhados, bem como as relações de salário juntadas se mostram suficientes
para a comprovação do tempo de trabalho portuário, de modo que ausência de
períodos de trabalho no CNIS pode ser suprida por tais documentos.
Em defesa de suas teses, colaciona paradigmas da 3ª TR/PE (051983423.2016.4.05.8300T e 0512983-65.2016.4.05.8300) e da TR/RN (050002722.2018.4.05.8405T), alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.

Decido.
Consoante dispõe o 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.
A argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez que
ataca os fundamentos do acórdão impugnado para adentrar na valoração da
documentação que instruiu o processo, e, consequentemente, reclamando a
reanálise de provas, impossibilitando a caracterização do incidente. Ademais, o
julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade, tampouco
interpreta a lei federal de forma a divergir de qualquer outro entendimento
jurisprudencial.
Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula nº 42, da TNU, segundo a qual “Não
se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de
fato”.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo inominado.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza
Presidente da TRU – 5ª Região”
19.
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.
20.
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”.
21.
Do cotejo entre o acórdão combatido e os julgados paradigmas observa-se 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.
22.

Explico:

23.
No acórdão recorrido, a 1ª Turma Recursal de Pernambuco, mantendo a
sentença, rejeitou o reconhecimento dos alegados tempos de contribuição prestados
como trabalhador avulso pela parte-autora, sob o entendimento de que (grifei):

“Analisando a IN 77/15 indicada pelo autor, observo o seguinte:
Art. 16. Observado o disposto no art. 58, a comprovação do tempo de
contribuição do segurado trabalhador avulso portuário e não portuário far-se-á
por meio de documento contemporâneo que comprove o exercício de atividade
e a remuneração, ou do certificado do órgão de gestão de mão de obra ou do
sindicato da categoria, respectivamente, desde que o certificado contenha no
mínimo:
I - a identificação do trabalhador avulso, com indicação do respectivo NIT e se
portuário ou não portuário;
II - a identificação do intermediador de mão de obra;
III - a identificação do(s) tomador(es) de serviços e as respectivas remunerações
por tomador de serviços;
IV - a duração do trabalho e a condição em que foi prestado, referentes ao
período certificado; e
V - no corpo da declaração, afirmação expressa de que as informações foram
prestadas com base em documentação constante nos registros daquela
entidade, e que se encontram à disposição do INSS para consulta.
§ 1º O órgão de gestão de mão de obra ou o sindicato da categoria poderá utilizar
o modelo do certificado proposto conforme Anexo XXIX.
Observo que assiste razão ao autor quando aduz que a fundamentação do
acórdão contido no anexo 40 para negar provimento ao seu recurso vai de
encontro a IN77/15 do INSS. De fato, é possível, em tese, conferir validade às
certidões e declarações de tempo de contribuição expedida pelo OGMO.
Entretanto, nota-se que os documentos constantes nos anexos 09 a 13 não
possuem as informações exigidas pela IN 77/15, uma vez que não constam as
condições em que o serviço foi prestado, não consta a identificação dos
tomadores de serviço, apenas do OGMO e do sindicato, que são
intermediadores.
Ainda, nota-se que o documento contido no anexo 09 foi emitido em 2017,
pretendendo abranger labor desde 1997, ofendendo a contemporaneidade
exigida no art. 16 da IN 77/15. Da mesma forma, o documento contido no anexo
11, foi assinado em 2017, pretendendo abranger labor desde 1997, ofendendo a
contemporaneidade exigida no art. 16 da IN 77/15”.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS “para alterar a fundamentação do
acórdão para a negativa de provimento do recurso inominado da parte autora”)

24.
Nos casos paradigmas: a) proveniente da 3ª TR/PE (Processo nº 051983423.2016.4.05.8300), se reconheceu o caráter especial da atividade exercida por
trabalhador portuário na função de “estivador” e “arrumador”, em razão da exposição
nociva ao agente ruído, computando o tempo de contribuição “ao analisar os
documentos (anexo 09 ao anexo 16)”, sem descrevê-los; b) proveniente da TR/RN
(Processo nº 05000272220184058405), tratando de segurado empregado, admitiu
como prova da filiação previdenciária “certificado de sindicato ou órgão gestor de mãode-obra que agrupa trabalhadores avulsos”.
25.

Afasta-se a similitude fática entre o caso recorrido e os paradigmas.

26.
Isto porque, quanto ao paradigma oriundo da TR/RN, não há divergência com o
julgado ora recorrido, posto que ambos apontam a possibilidade de reconhecimento de
tempo de contribuição pela apresentação de certificado emitido pelo OGMO - órgão de
gestão de mão de obra - ou pelo sindicato da categoria, todavia, no caso ora recorrido,
se entendeu que a documentação emitida pelo OGMO estava incompleta, além de não
ser contemporânea à prestação do serviço, condições de validade que não foram
objeto de discussão no citado paradigma oriundo da TR/RN, daí a ausência de
similitude fática.
27.
Quanto ao apontado paradigma oriundo da 3ª TR/PE, este não descreve quais os
documentos que tomou para o cômputo do tempo de contribuição reconhecido ao
trabalhador portuário que compunha o polo ativo da ação, donde a impossibilidade de
cotejo com o caso dos autos.
28.
Neste contexto, a alegação contida no presente Incidente de Uniformização no
sentido de que (n)“o acórdão recorrido não se aceitou as relações de salários e certidões
de dias e tempo trabalhado emitido pelo tomador de serviços, enquanto no acórdão
paradigma se entendeu que esses mesmos documentos eram válidos meios de prova de
tempo de contribuição” não corresponde à realidade fática apontada nos casos
cotejados, seja porque, ante a afirmação genérica no apontado paradigma, não se sabe
qual a natureza dos documentos que ali foram acolhidos como prova do vínculo, a fim
de compará-los com o caso ora em exame, seja porque, no acórdão recorrido, foram
apontados vícios no certificado do OGMO, entre os quais que não havia indicação do
tomador do serviço e das condições de prestação da atividade, circunstâncias fáticas
que diferem o caso em exame do apontado paradigma.
29.
Acresça-se, por fim, que os fundamentos fáticos adotados (vícios formais no
certificado de tempo de serviço) no caso recorrido constituem matéria cuja revisita é
vetada em sede de incidente de uniformização, conforme a Súmula 42 da TNU.
30.
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 nos autos eletrônicos.
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima - Presidente da 1ªTR/PE
06. 0502065-54.2020.4.05.8302
Recorrente: Lucyo Flávio Roseno Fonseca
Adv/Proc: Rodrigo Ewerton de Araujo (PE001317B )
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator:Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima

VOTO-EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE ADMITE O INCIDENTE. RECURSO INTERPOSTO
PELA PARTE AUTORA ALEGANDO QUE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS PARA O
RECEBIMENTO DO IRUJ. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE A VENDA CASADA EXLUI O
DIREITO À COBRANÇA DE CONTRATOS CONEXOS AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
EXAME FÁTICO REALIZADO PELO JULGADO RECORRIDO EM QUE NÃO SE OBSERVA A
OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. NECESSIDADE DE EXAMINAR A MATÉRIA FÁTICA NOS
AUTOS PARA SE VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA NO FINANCIMENTO
IMOBILIÁRIO NA DEMANDA EM EXAME. OBSTÁCULO DA SÚMULA Nº 42 DA TNU IRUJ
CONHECIDO E IMPROVIDO.
O julgado da 2ª TR-PE, ora recorrido, negou a pretensão da parte Autora de obter
condenação por dano moral e material em face da ocorrência de venda casada na
contratação de financiamento imobiliário, por entender que não ficou caracterizada a
venda casada.
O Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência – IRUJ foi interposto e a parte
Recorrente juntou precedente da 3ª Turma da TR-PE(0503571-65.2020.4.05.8302S)
em que o julgado foi favorável à parte Autora sob o fundamento de se tratar de venda
casada.
O Acórdão paradigma versa sobre demanda em que houve o reconhecimento da venda
casada, com a condenação da parte Ré. No caso, o julgado atacado entendeu que não
houve venda casada, não sendo possível verificar se, de fato, houve venda casada, se
não houver o reexame da matéria fática, em confronto com a Súmula nº 42 da TNU.
Incidente Regional de Uniformização conhecido e improvido.
Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência em que foi apreciada a sua
admissibilidade de pela Presidência desta Turma Regional nos seguintes termos:

0502065-54.2020.4.05.8302
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência,
interposto pela parte autora, em face de acórdão da 2ª TR/PE, admitido na
origem.
O acórdão manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos de
repetição de indébito em dobro por contratação de produtos não
requeridos e de indenização por danos morais.
Aduz o recorrente que a contratação de pacote de serviços de conta
corrente por ocasião da celebração de contrato de financiamento imobiliário
configura venda casada.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ªTR/PE (050357165.2020.4.05.8302S), 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.
No caso dos autos, a Turma Recursal entendeu que a contratação de
financiamento imobiliário com a aquisição de alguns produtos bancários
não constitui venda casada, visto que há a opção do financiamento
imobiliário desvinculado da contratação de outro serviço.
Por outro lado, no paradigma invocado, registrou-se o entendimento de que
ao impor a parte, que necessita ter acesso ao crédito imobiliário,
a aceitar a contratação de um serviço financeiro extra (conta corrente,
cesta de serviços, etc.), estaria configurada a “venda casada”.
Portanto, verifica-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência de
interpretação, tendo em vista se tratar de decisões conflitantes em casos com similitude
fática e jurídica, oriundas de Turmas Recursais da 5ª Região.

Ante o exposto, dou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza
Presidente da TRU – 5ª Região
O Acórdão recorrido exarado nos presentes autos possui o seguinte teor:
EMENTA
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRODUTOS BANCÁRIOS (CONTA
CORRENTE, CARTÃO DE CRÉDITO, SEGURO HABITACIONAL). VENDA CASADA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou o pedido
improcedente.
A parte autora alega que quando celebrou um contrato de financiamento imobiliário, foi
obrigada a contratar um pacote de serviços de conta corrente, além de um cartão de
crédito, não havendo sido conferido direito de escolha (venda casada). Requer anulação
da sentença por não haver audiência de instrução e julgamento. Pede a concessão da tutela
de urgência para que a CEF se abstenha de cobrar qualquer quantia da autora em relação a
esses produtos. Requer o pagamento de danos morais.
Ao julgar o pedido improcedente, a sentença considerou o seguinte:
Assim, considero que a abusividade da pactuação firmada pela instituição financeira
somente poderá ser reconhecida quando esta exigir a contratação do seguro consigo ou
seguradora por esta indicada, não aceitando a apresentação de apólices individuais pelo
contratante.
Ressalto, ainda, que é ônus probatório do autor comprovar a recusa da CEF de apólice
individual apresentada ao tempo da contratação ou, ao menos, a existência de proposta
mais vantajosa à época, caso impossibilitada a produção da prova quanto à recusa, ônus do
qual não se desincumbiu a parte autora, que, repise-se, sequer alegou esses fatos em sua
inicial.
Em relação à contratação obrigatória da conta corrente e do cartão de crédito, não se
verifica, de todo o conjunto probatório colhido, elementos que demonstrem ter havido a
imposição pela parte ré da aquisição dos referidos serviços. Tanto é que, se a conclusão e

manutenção do financiamento habitacional tivessem sido condicionadas à contratação
daqueles produtos, não seria dada a possibilidade de seu cancelamento.
Pois bem.
Preliminarmente, observo não haver necessidade de produção de prova em audiência. A
questão é puramente documental, não sendo necessário a ouvida da parte autora e de
testemunhas.
No presente caso, a parte autora trouxe o contrato de financiamento imobiliário assinado
em março/2019 (anexo 3). Não constam outros contratos, mas há extrato que prova o
débito da cesta de serviços pelo uso de conta corrente (Anexo 4). Não há impugnação da
contratação dos produtos em si, mas alega que o consumidor foi forçado a aderir a eles
por ocasião do financiamento imobiliário.
Numa busca ao simulador de habitação da CEF (http://www8.caixa.gov.br/siopiinternetweb/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso), percebe-se que há diversas
taxas de financiamento a depender do relacionamento que o cliente deseja ter com a CEF.
Há a opção pura e simplesmente de financiamento, sem contratação de outros serviços, a
opção com relacionamento com a CEF (logo, com aquisição de alguns produtos), e com taxa
de juros mais baixa, taxa diferenciada também em razão da conta-salário ser transferida
para a Caixa. Ao contratar o financiamento com a aquisição de alguns produtos bancários,
o fez para obter uma taxa de juros mais baixa. Isso não constitui venda casada, pois há a
opção do financiamento imobiliário desvinculado da contratação de outro serviço.
Especificamente no que concerne ao seguro habitacional, cumpre salientar que o objetivo
principal do contratante foi a celebração de contrato habitacional no âmbito do SFH, o qual
possui lei que obriga a contratação obrigatória do seguro (art. 9º, I, "g", da Lei nº 8.036/90).
Não tendo o consumidor a faculdade de contratar ou não o segundo serviço, mas apenas
de escolher a seguradora, não há como afirmar, pela simples assinatura de instrumento
único, que não pôde exercer tal faculdade. Daí porque entendo que lhe caberia a prova
concreta do alegado, o que não aconteceu.
Assim, não vislumbro ter havido ilegalidade nas contratações impugnadas. Ademais, nada
indica que o autor não utilizou os serviços postos a sua disposição depois da contratação.
Por este entender, voto pelo conhecimento do recurso para negar-lhe provimento.
A sucumbência em desfavor do demandante restringe-se a honorários, que arbitro também
em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa (art. 55, caput da Lei 9.099/95). Fica, no
entanto, suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 3º
do art. 98 do NCPC.
É como voto.
Flávia Tavares Dantas
Juíza Federal
ACÓRDÃO
Vistos, etc.
Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, por
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto supra.
Recife, data do julgamento.
Flávia Tavares Dantas
Juíza Federal

O Acórdão exarado pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco, nos autos do 050357165.2020.4.05.8302 por sua vez, possui o seguinte conteúdo:
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. VENDA CASADA. RECURSO
INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, em
sede de ação especial cível, julgou improcedente o pedido deduzido na exordial de
repetição em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.
O demandante aduz, em síntese, ter sido obrigada a serviços de conta corrente por
ocasião da celebração de contrato de financiamento habitacional, estando essa
contratação condicionada à aprovação do financiamento, o que configura claramente a
vedada venda casada. Assim, pede a recomposição do dano moral por meio de
indenização.
Feita a síntese, passo a fundamentar.
O instituto da venda casada se verifica quando o fornecedor impõe, veladamente ou não, a
aquisição de um produto ou serviço como condição para a realização do negócio jurídico
desejado pelo consumidor. Este, então, se vê compelido a adquirir um produto ou serviço
que não deseja, em razão da premente necessidade ou utilidade na aquisição do produto
ou serviço que efetivamente quis contratar.
O CDC, em seu art. 51, IV, prevê a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam
obrigações abusivas ao consumidor. Senão vejamos:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
(...)
§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando
de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das
partes.
A abusividade da venda casada, por sua vez, é prevista pelo art. 39, I, do código
consumerista, que assim dispõe:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto
ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
A jurisprudência dominante entende haver venda casada quando a instituição financeira
impõe a aquisição de outro produto bancário como condição para a contratação de
financiamentos ou empréstimos.
A venda casada é instituto vedado pela legislação consumerista, impondo-se a nulidade da
aquisição abusiva, bem como a condenação em danos morais do fornecedor que pratica a
conduta ilegal.
Consoante se verifica a partir da leitura da inicial, a parte recorrente aderiu a um contrato
de financiamento habitacional junto à ré. Para proceder ao pagamento das parcelas, teve
de efetuar a abertura de conta corrente específica, possibilitando a realização dos
depósitos mensais.
A conduta da instituição ré, ao que tudo indica, revelou-se uma nítida "venda casada",
proibida pelo Código de Defesa ao Consumidor, conforme o art. 39, I. Com efeito,
sujeitou-se a parte que necessita ter acesso ao crédito imobiliário, a aceitar a
contratação de um serviço financeiro extra (conta corrente, cesta de serviços, limite de
crédito, etc.) desnecessário. Veja-se que o pagamento das parcelas poderia ser
realizado de outras formas, como boleto bancário ou débito em conta corrente
preexistente, prescindindo-se da abertura de conta para finalidade específica.
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª região, em situação
análoga:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO HABITACIONAL E CONTA
CORRENTE OBRIGATÓRIA - VENDA CASADA. COMUNICADO DA SERASA CARACTERIZAÇÃO DO DANO. 1. A conta corrente foi utilizada exclusivamente para o
depósito das prestações, sendo notório que as instituições financeiras exigem a abertura
de conta corrente para a concessão de financiamentos, embora seja esta prática vedada
pelo CDC. 2. Se a prática é vedada legalmente e a parte autora não tem interesse na
manutenção desta conta corrente, com ou sem limite de crédito, a mesma deverá ser
cancelada pois é nula, sendo os valores cobrados também atingidos por esta nulidade.3.

Não havia motivos que levassem a CEF a proceder o pedido de inscrição da parte autora
no SERASA, visto que possui garantia real do bem financiado.
(TRF-4 - AC: 21748 RS 2004.71.00.021748-5, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de
Julgamento: 27/09/2006, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/11/2006 PÁGINA:
730)
Portanto, deve a CEF encerrar a conta corrente e eventuais débitos a serem cobrados por
taxa de serviços e disponibilizar outros meios de pagamento ao autor, tais como o boleto
bancário. Além disso, a título de danos materiais, deve à CEF restituir o valor das taxas de
serviço da conta corrente do autor, contabilizando R$36,00.
No que diz respeito ao quantum indenizatório dos danos morais, há de se levar em conta
a razoabilidade e a proporcionalidade.
Deveras, há de ser razoável a indenização para que não seja de pequena monta, a ponto
de não reparar e compensar o dano sofrido; nem elevada demais, de todo jeito iníqua.
Há de ser proporcional aí inserido o caráter pedagógico, para que o custo da indenização
realmente leve o ofensor a tomar medidas concretas para evitar que novas situações se
repitam.
É que possuem eles (os danos morais) dupla função, quais sejam, a compensatória e
a punitiva. Por conseguinte, o valor indenizatório deve servir não só para compensar o
sofrimento injustamente causado por outrem, como também para sancionar o causador,
funcionando como forma de desestímulo à prática de novas condutas similares.
Nesse toar, a fixação do valor da indenização pelo Poder Judiciário deve manter como
paradigmas o grau de culpa, o porte econômico das partes, dentre outros elementos
razoáveis, sempre mantendo a coerência com a realidade.
Perfilhando idêntico juízo ao que se adota nestes autos, segue em transcrição os
seguintes excertos de julgados oriundos do c. STJ “in verbis”:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REDUÇÃO DO VALOR DA
CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA 1. Consoante a iterativa jurisprudência
desta Corte, "O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do STJ, sendo
certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento
seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso" (REsp n.º 214.381-MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJU de 29.11.1999). 2. In casu, revela-se exorbitante a condenação imposta ao
recorrente, a título de danos morais, no patamar de R$ 80.548,00, pela indevida inscrição
do nome da parte recorrida em cadastro de proteção ao crédito, sendo razoável a redução
do montante para R$ 10.000,00, na linha da jurisprudência desta Corte em casos
análogos. 3. Na esteira do entendimento firmado por Corte Superior, os juros de mora
devem ser regulados pelo artigo 1.062 do diploma civil de 1916 até a data da entrada em
vigor do Código Civil de 2002 e, depois dessa data, pelo artigo 406 do atual diploma. 4.
Recurso especial provido.
(RESP 200401126950, CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF
1ª REGIÃO), STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:03/11/2008.)
Assim, com espeque no princípio da razoabilidade, e tendo em vista que não houve
nenhum dano maior com a abertura da conta corrente, arbitro o dano moral a ser pago
pelo réu, em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Pelas razões expostas, bem como em virtude de ser a fundamentação acima suficiente para
a apreciação de todos os pedidos formulados pelas partes, tenho por não violados os
dispositivos legais suscitados, inclusive considerando-os devidamente prequestionados
para o fito de possibilitar, de logo, a interposição dos recursos cabíveis (arts. 14 e 15 da Lei
nº 10.259/01).
Dessarte, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam para um novo
julgamento do que já foi decidido, ficam advertidas as partes que a sua oposição

protelatória poderá ensejar a aplicação de litigância de má-fé, na forma dos arts. 81 e 1026
do CPC.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO
AUTOR para, reformando a sentença, condenar a Caixa Econômica Federal em danos
materiais no valor de R$36,00 e danos morais de R$3.500,00
Deve haver a incidência de juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês (art. 406,
do CC c/c o art. 161, § 1º, do CTN), com marco inicial a contar do evento danoso (Súmula
54/STJ), sendo certo que a correção monetária se iniciará na data do arbitramento
(Súmula 362/STJ) e nos moldes estatuídos pelo Manual de Orientação de Procedimentos
para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 242, de 03 de julho de
2001, do Conselho da Justiça Federal.
Sem condenação em honorários advocatícios, por não haver recorrente vencido.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, por maioria,
vencido o Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO, nos termos do voto supra.
Recife, data do julgamento
Claudio Kitner
Juiz Federal Relator

As partes Autoras de ambos os processos julgados e contrapostos alegaram que houve
venda casada, no caso do Acórdão objeto do presente recurso não se identificou, no
entanto, a existência de venda casada, como se observa pelos seguintes trechos do
julgado:
[...]
Ao julgar o pedido improcedente, a sentença considerou o seguinte:
Assim, considero que a abusividade da pactuação firmada pela instituição financeira
somente poderá ser reconhecida quando esta exigir a contratação do seguro consigo ou
seguradora por esta indicada, não aceitando a apresentação de apólices individuais pelo
contratante.
Ressalto, ainda, que é ônus probatório do autor comprovar a recusa da CEF de apólice
individual apresentada ao tempo da contratação ou, ao menos, a existência de proposta
mais vantajosa à época, caso impossibilitada a produção da prova quanto à recusa, ônus do
qual não se desincumbiu a parte autora, que, repise-se, sequer alegou esses fatos em sua
inicial.
Em relação à contratação obrigatória da conta corrente e do cartão de crédito, não se
verifica, de todo o conjunto probatório colhido, elementos que demonstrem ter havido a
imposição pela parte ré da aquisição dos referidos serviços. Tanto é que, se a conclusão e
manutenção do financiamento habitacional tivessem sido condicionadas à contratação
daqueles produtos, não seria dada a possibilidade de seu cancelamento.
[...]
No presente caso, a parte autora trouxe o contrato de financiamento imobiliário assinado
em março/2019 (anexo 3). Não constam outros contratos, mas há extrato que prova o
débito da cesta de serviços pelo uso de conta corrente (Anexo 4). Não há impugnação da
contratação dos produtos em si, mas alega que o consumidor foi forçado a aderir a eles
por ocasião do financiamento imobiliário.

Numa busca ao simulador de habitação da CEF (http://www8.caixa.gov.br/siopiinternetweb/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso), percebe-se que há diversas
taxas de financiamento a depender do relacionamento que o cliente deseja ter com a CEF.
Há a opção pura e simplesmente de financiamento, sem contratação de outros serviços, a
opção com relacionamento com a CEF (logo, com aquisição de alguns produtos), e com taxa
de juros mais baixa, taxa diferenciada também em razão da conta-salário ser transferida
para a Caixa. Ao contratar o financiamento com a aquisição de alguns produtos bancários,
o fez para obter uma taxa de juros mais baixa. Isso não constitui venda casada, pois há a
opção do financiamento imobiliário desvinculado da contratação de outro serviço.

A venda casada se caracteriza pela imposição de bens ou serviços em face da aquisição
de outro bem ou serviço, sem que o contratante possa livremente optar, de fato, em
contratar ou não os serviços ou produtos correlacionados aos bens e serviços principais.
Trata-se de um vício de consentimento que afeta a autonomia da vontade. No julgado
recorrido o Acórdão se posiciona pela não ocorrência de venda casada, já no julgado
apresentado como paradigma se entende que houve venda casada.
Embora se tenha estabelecido o confronto de direito material não há como se aferir a
existência ou não da venda casada, sem investigar o conjunto probatório nos autos, o
que colidiria com o teor da Súmula nº 42 da TNU.
Assim, conheço do Incidente Regional de Uniformização e lhe nego provimento, nos
termos do Voto-Ementa supra.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização decide, por unanimidade, conhecer e negar
provimento ao Incidente Regional de Uniformização, nos termos do Voto-Ementa
supra.
Recife, data da movimentação.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, 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, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

07. 0512997-26.2019.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): GILVANETE SANTOS DIAS
Adv/Proc: adriano de oliveira silva (SE010049 )
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
VOTO-EMENTA: AGRAVO EM INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NÃO ADMITE O INCIDENTE.
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ ALEGANDO QUE ESTÃO PRESENTES
OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO IRUJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TESES
JURÍDICAS CONTRAPOSTAS. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 42 DA TNU E QUESTÃO DE
ORDEM 35 DA TNU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. IRUJ NÃO CONHECIDO.
1. O julgado recorrido oriundo da Turma Recursal de Sergipe, ora recorrido, negou a
pretensão da Ré que se insurgiu contra sentença que deferiu a concessão do benefício
de auxílio-doença. A parte Autora inscreveu-se como segurada facultativa de baixa
renda, art. 21 § 2º, II, “a”, da Lei nº 8.213/91, mas foi enquadrada como
Microempresária Individual – MEI, de ofício, no Acórdão recorrido, Anexo 29, sob a
alegação, básica, de que os regimes jurídicos são idênticos no que se refere à alíquota e
ao rol de benefícios, caracterizando a condição de Segurada, ante a “ausência de
elementos aptos a afastar a condição de diarista.”
2. A parte Ré(INSS) interpôs Incidente Regional de Uniformização transcrevendo
precedentes da 1ª(0505119-45.2013.4.05.8311S) e 2ª(0517528-52.2014.4.05.8300) Turmas
Recursais de Pernambuco, em que ambos não reconhecem a qualidade de Segurado de
baixa renda pelo não preenchimento dos requisitos legais.

3. Como se observa pelos julgados contrapostos não houve o exame da equivalência de
tratamento entre o segurado facultativo de baixa renda e o Microempresário individual,
como procedeu o julgado recorrido.
4.Os julgados contrapostos não reconheceram a qualidade de segurado ao contribuinte
da Previdência Social pelo não atendimento do preenchimento dos requisitos para o
reconhecimento da qualidade do segurado facultativo de baixa renda, a renda familiar
não superior a 02 (dois) salários e a necessidade inscrição CadÚnico, além da dedicação
exclusiva às atividades domésticas.
5. Não observo que os julgados contrapostos sejam aptos a demonstrar a divergência
nos julgados sobre questões de direito material, nos termos do art. 14, da Lei nº
10.259/01, por estarem fundados em fundamentos diversos, bem como porque o
exame ou não dos preenchimentos dos requisitos legais da qualidade de segurado de
baixa renda exigiria o revolvimento de matéria de fato, colidindo com a Súmula nº 42 da
TNU.
6. A admissibilidade do recurso não pode ser ultrapassada pois se observa, ainda, que
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).
7. Nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo o não conhecimento do
Incidente Regional de Uniformização.

Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência em que foi apreciada
a sua admissibilidade de pela Presidência desta Turma Regional nos seguintes termos:
0512997-26.2019.4.05.8500
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra decisão da Presidência da TR/SE
que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, sob os
fundamentos de ausência de juntada da cópia dos acórdãos paradigmas e de
impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória (Súmula 42 da TNU).
A Turma Recursal manteve sentença de procedência do pedido de concessão do benefício
de auxílio-doença, por verificar que, apesar de a parte autora estar inscrita com o código
de segurada facultativa de baixa renda, esta desempenha a função de baixa remuneração,
enquadrando-a como Microempreendedora Individual (MEI) que também tem como
contribuição devida a alíquota 5% do salário-mínimo.
Desse modo, concluiu-se que as contribuições vertidas com a alíquota de 5% do salário
mínimo deveriam ser consideradas válidas, por enquadramento da parte autora como MEI.
Aduz o INSS, ora recorrente, que a validade das contribuições efetivadas na modalidade
segurada facultativa de baixa renda depende do fato de que o segurado não possua renda

própria, que sua família esteja inscrita no CadÚnico e que a renda familiar não ultrapasse
dois salários mínimos.
Em defesa dessa tese, transcreve paradigmas da 1ª TR/PE (0513722-77.2012.4.05.8300 e
0505119-45.2013.4.05.8311), da TR/RN (0509866-28.2014.4.05.8400) e da 2ª TR/PE
(0517528-52.2014.4.05.8300), alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n.
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por
Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se soluções
jurídicas divergentes para casos similares.
O ponto nodal da controvérsia é o reconhecimento da qualidade de segurado.
Na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal acolheu a pretensão da segurada ao
atribuí-la, de ofício, a qualidade de MEI, verificando-se preenchidos os requisitos para a
concessão do benefício de auxílio-doença.
Entretanto, os paradigmas invocados pela parte recorrente não guardam similitude fática
com o caso dos autos, isso porque naqueles processos o objeto da controvérsia versa
sobre o reconhecimento da qualidade de segurada facultativa de baixa renda.
O enquadramento da segurada como sendo de baixa renda, no caso dos autos, restou
superado por que foi feita a sua qualificação, de ofício, em outra categoria de segurado.
Aqui não se discute sobre a possibilidade ou não de tal possibilidade, mas resta evidente
que se trata de suportes fáticos distintos o que afasta a possibilidade de conhecimento do
instrumento processual utilizado.
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”.
Outrossim, sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional. Portanto, ele
não se destina a reexaminar matéria fático-probatória, restando impossibilitada a discussão
acerca do enquadramento de fatos em determinadas hipóteses jurídicas.
Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida quanto os acórdãos
paradigmas tiveram como fundamento as documentações apresentadas dos autos
respectivos. Nesse diapasão, a argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de
fato, uma vez que ataca os fundamentos do acórdão impugnado para adentrar na valoração
do acervo probatório que instruiu o processo, e, consequentemente, reclamando a
reanálise de provas, impossibilitando a caracterização do incidente.
O julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade, tampouco interpreta a lei
federal de forma a divergir de qualquer outro entendimento jurisprudencial. Dessa forma,
deve ser aplicada a Súmula nº 42, da TNU, segundo a qual “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza
Presidente da TRU – 5ª Região

A decisão da Presidência deste Colegiado deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
O julgado recorrido oriundo da Turma Recursal de Sergipe, ora recorrido, negou a
pretensão da Ré que se insurgiu contra sentença que deferiu a concessão do benefício
de auxílio-doença. A parte Autora inscreveu-se como segurada facultativa de baixa
renda, art. 21 § 2º, II, “a”, da Lei nº 8.213/91, mas foi enquadrada como
Microempresária Individual – MEI, de ofício, no Acórdão recorrido, Anexo 29, sob a

alegação, básica, de que os regimes jurídicos são idênticos no que se refere à alíquota
e ao rol de benefícios, caracterizando a condição de Segurada, ante a “ausência de
elementos aptos a afastar a condição de diarista.”
A parte Ré(INSS) interpôs Incidente Regional de Uniformização transcrevendo
precedentes da 1ª(0505119-45.2013.4.05.8311S) e 2ª(0517528-52.2014.4.05.8300) Turmas
Recursais de Pernambuco, em que ambos não reconhecem a qualidade de Segurado de
baixa renda pelo não preenchimento dos requisitos legais.
Como se observa pelos julgados contrapostos não houve o exame da equivalência de
tratamento entre o segurado facultativo de baixa renda e o Microempresário individual,
como procedeu o julgado recorrido.
Os julgados contrapostos não reconheceram a qualidade de segurado ao contribuinte
da Previdência Social pelo não atendimento do preenchimento dos requisitos para o
reconhecimento da qualidade do segurado facultativo de baixa renda, a renda familiar
não superior a 02 (dois) salários e a necessidade inscrição CadÚnico, além da dedicação
exclusiva às atividades domésticas.
Não observo que os julgados contrapostos são aptos a demonstrar a divergência nos
julgados sobre questões de direito material, nos termos do art. 14, da Lei nº 10.259/01,
por estarem fundados em fundamentos diversos, bem como porque o exame ou não
dos preenchimentos dos requisitos legais da qualidade de segurado de baixa renda
exigiria o revolvimento de matéria de fato, colidindo com a Súmula nº 42 da TNU.
A admissibilidade do recurso não pode ser ultrapassada pois se observa, ainda, que 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).
Nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo o não conhecimento do Incidente
Regional de Uniformização.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização decide, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, mantendo a decisão da Presidência que não conheceu do Incidente
Regional de Uniformização interposto pelo INSS, nos termos do Voto-Ementa supra.
Recife, data da movimentação.
Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão da Presidência que não conheceu
do Incidente Regional de Uniformização interposto pelo INSS, nos termos do voto do
Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

08. 0508255-88.2019.4.05.8101
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Deuteronomio Evangelista Da Silva
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias (CE018571 )
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
VOTO-EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO DA 2ª TURMA RECURSAL DO CEARÁ, SOB O
FUNDAMENTO DE CONFRONTO DA TESE JURÍDICA COM JULGADO DA 1ª TURMA
RECURSAL DE CEARÁ. PRETENSÃO DA PARTE RÉ(INSS) DE OBTER A REFORMA DO
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O PAGAMENTO DE SEGURO-DEFESO DE PESCADOR
ARTESANAL. PRETENSÃO QUE EXIGE O EXAME DE FATO DOS ANEXOS INVOCADOS
PELOS JULGADOS CONTRAPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POR FORÇA DA
SÚMULA Nº 42 DA TNU. IRUJ NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo de 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Ceará que, deu provimento ao recurso da parte Autora para conceder o
seguro-defeso.

O Incidente Regional de Uniformização foi admitido inicialmente perante a Presidência
da Turma Recursal, nos seguintes termos:
508255-88.2019.4.05.8101
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra decisão que inadmitiu o
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, desafiado em face de acórdão da
2ª TR/CE, sob os fundamentos de que o recurso implicaria em reexame de matéria fática
(Súmula nº 42, da TNU) e de ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão
paradigma e o acórdão vergastado (Questão de Ordem nº 22, da TNU).
A Turma Recursal reformou sentença de improcedência para conceder o segurodefeso, entendendo que o fato de a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) estar vencida,
por si só, não é suficiente para afastar o direito da parte autora, uma vez que o robusto
acervo probatório colacionado, comprovou o exercício da atividade de pescador artesanal.
A autarquia previdenciária federal, ora agravante, sustenta a necessidade da
validade da CIR durante todo o período de pesca entre defesos. Sendo assim, argumenta
que não é possível a concessão do seguro-defeso em relação ao período em que a CIR está
vencida.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 1ª TR/CE (0503606-46.2020.4.05.8101S),
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do
pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização quando
houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas
Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação
acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções
jurídicas divergentes para casos similares.
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 “d”, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019 (NOVO RITNU).
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza
Presidente da TRU – 5ª Região

O Acórdão recorrido foi lavrado pela 2ª Turma Recursal do Ceará e o Acórdão paradigma
foi lavrado pela 1ª Turma Recursal do Ceará, nos seguintes termos:
Passo a examinar os julgados contrapostos:
Julgado dos autos(2ª TR-CE)

Julgado paradigma – 1ª TR-CE

0508255-88.2019.4.05.8101

0503606-46.2020.4.05.8101S,:

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o seu pedido de concessão do segurodesemprego de pescador artesanal, referente ao período de defeso da
lagosta vermelha e verde entre 01/12/2018 e 31/05/2019.
Alega o recorrente que o Magistrado de primeira instância
desconsiderou parte dos documentos apresentados que comprovavam
sua qualidade de pescador profissional, destacando que a emissão da
CIR em 10/10/2018 não implica afastamento da atividade pesqueira e
não lhe pode ser atribuída a responsabilidade da emissão tardia do
referido documento. Segue aduzindo que a ausência de audiência de
instrução viola o direito à ampla defesa, oportunidade que deveria ser
perquirida a questão relativa a CIR. Pugna pela reforma da sentença ou,
alternativamente, o sobrestamento do feito.
Relatado no essencial. Passo à fundamentação.
VOTO
O postulante, alegando ser pescador artesanal de lagostas, pugna pelo
pagamento de parcelas atrasadas relativas a seguro-desemprego que
entende serem devidas no período de defeso que corresponde ao
biênio 2018/2019.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
O seguro-desemprego do pescador artesanal é um benefício de natureza
temporária, destinado a prover o sustento dessa categoria durante o
período de proibição da pesca, em que essa atividade fica suspensa para
a procriação da espécie.
A respeito do seguro-desemprego devido aos pescadores artesanais, a
Lei 10.779/2003, nos artigos 1º e 2º, com as alterações trazidas pela Lei
13.134/2015, dispõe atualmente que:
Art. 1o O pescador artesanal de que tratam a alínea “b” do inciso VII do
art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a alínea “b” do inciso VII
do art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua
atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e
individualmente ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício
do seguro-desemprego, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal,
durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação
da espécie.
(Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
Art. 2o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receber e
processar os requerimentos e habilitar os beneficiários, nos termos do
regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
o
§1 Para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar em gozo de
nenhum benefício decorrente de benefício previdenciário ou assistencial
de natureza continuada, exceto pensão por morte e auxílioacidente.
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 2o Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS
os seguintes documentos:
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
I - registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente
atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo
Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um)
ano, contado da data de requerimento do benefício;
(Incluído pela Lei
nº 13.134, de 2015)
II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente,
consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do
registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição
previdenciária de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SEGURO DEFESO. PESCADOR ARTESANAL. DEFESO
2019/2020. CIR NÃO VÁLIDA POR TODO O PERÍODO.
RECURSO PROVIDO.
VOTO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
RÉ em face de sentença que julgou procedente o
pedido de pagamento do seguro-defeso de 01.12.2019
e 31.05.2020..No caso presente, assim foi a
sentença:“(...)Observado o arcabouço legal que rege o
assunto, o impasse cinge-se em verificar se a
denegação foi legítima, ou seja, se o Autor preencheu
as exigências para a percepção do benefício ora em
análise ou se não estava, à época, apto ao seu
recebimento, nos termos determinados pela Lei.O
requerimento de seguro-desemprego do autor foi
indeferido pelos seguintes motivos (anexo
15):Requerente não possuí CIR válida dentro de TODO
o período de atividade (01/06/2019 a 31/11/2019). Em
consultas realizadas verificamos que a CIR antiga do
requerente era valida de 07/05/2014 a 07/05/2019 e
que a CIR nova é válida de 09/07/2019 a 09/07/2024.
Assim, seguimos entendimento do Consultar CIR n°
129822/2016.(...)”
Com efeito, a maioria deste Colegiado entende pela
necessidade da validade da CIR durante todo o período
de pesca entre defesos, o que não ocorreu no caso
concreto, em que ela foi emitida após o período de
pesca a que se refere o seguro-defeso pretendido.
Diante desse cenário, deve ser reformada a sentença
de origem julgando improcedente o pedido inicial.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS
julgando improcedente o pedido formulado na inicial.
Tem-se por expressamente prequestionadas todas as
questões constitucionais suscitadas, uma vez que,
para fins de prequestionamento, é desnecessária a
indicação expressa de artigos e parágrafos da
Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam
as regras neles contidas o fundamento do decisum ou
o objeto da discussão, como no caso ora sob exame
(RE-AgR 353986, Relator Min. Eros Grau, Segunda
Turma, DJe 14/08/2008). Com o trânsito em julgado da
decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial
Federal Cível. Sem honorários. É como voto. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os membros da Primeira Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais do Ceará, por maioria, em
DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
relator, que passa a integrar esta decisão. Além do
signatário, participaram do julgamento os Exmos. Srs.
Juízes Federais Leopoldo Fontenele Teixeira e José
Eduardo de Melo Vilar Filho. Fortaleza/CE, 17 de

de 1991, ou comprovante de recolhimento da contribuição setembro de 2020. Marcus
previdenciária, caso tenha comercializado sua produção a pessoa física; RebouçasJuiz Federal Relator
e
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
III - outros estabelecidos em ato do Ministério da Previdência Social que
comprovem:
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
a) o exercício da profissão, na forma do art. 1o desta Lei;
(Incluído pela
Lei nº 13.134, de 2015)
b) que se dedicou à pesca durante o período definido no § 3o do art.
1o desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da
atividade pesqueira.
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
(...) § 6o O Ministério da Previdência Social poderá, quando julgar
necessário, exigir outros documentos para a habilitação do
benefício.
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
Nos mesmos parâmetros, os arts. 2º e 3º da Resolução CODEFAT nº 657,
de 16 de dezembro de 2010, regulamentam a matéria e estabelecem os
requisitos do processo de habilitação do pescador artesanal:
Art. 2º Terá direito ao Seguro-Desemprego o pescador que preencher os
seguintes requisitos no processo de habilitação:
I - ter registro como Pescador Profissional, categoria artesanal,
devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP,
emitido pelo MPA, com antecedência mínima de um ano da data do início
do defeso;
II - possuir inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS como
segurado especial;
III - possuir nota fiscal de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica,
ou pessoa física equiparada à jurídica no período compreendido entre o
término do defeso anterior e o início do defeso atual;
IV - na hipótese de não atender ao inciso III e ter vendido sua produção a
pessoa física, possuir comprovante de recolhimento ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, constando em matrícula própria no Cadastro
Específico - CEI, no período compreendido entre o término do defeso
anterior e o início do defeso atual;
V - não estar em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da
Previdência ou da Assistência Social, exceto auxílioacidente, auxílioreclusão e pensão por morte; e
VI - não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho, ou outra
fonte de renda diversa da decorrente da pesca.
Art. 3º O benefício do Seguro-Desemprego será requerido pelo pescador
profissional, categoria artesanal, nas unidades de atendimento
autorizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, vedada a
intervenção de agenciadores/despachantes no processo de habilitação,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - documento de identificação oficial;
II - comprovante de inscrição no Programa de Integração Social - PIS ou
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;
III - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
IV - Carteira de Pescador Profissional, categoria artesanal, emitida e
atualizada pelo MPA, cuja data do primeiro registro comprove a
antecedência mínima de um ano da data do início do defeso;
V - comprovante de venda de pescado ou comprovante de recolhimento
ao INSS, conforme disposto nos incisos III e IV do art. 2º, desta Resolução;
VI - comprovante do Número de Inscrição do Trabalhador - NIT como
segurado especial na Previdência Social;
VII - comprovante de inscrição no Cadastro Específico do INSS - CEI,
quando necessário;
VIII - comprovante de domicílio.

Vinícius

Parente

§ 1º No momento da recepção do Seguro-Desemprego o pescador
profissional, categoria artesanal, assinará declaração de que não dispõe
de outra fonte de renda, que se dedicou à pesca em caráter ininterrupto
durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, e
que assume responsabilidade civil e criminal por todas as informações
prestadas para fins de concessão de benefício Seguro-Desemprego.
§ 2º O pescador profissional, categoria artesanal, que opera com auxílio
de embarcação que necessitem de autorização específica perante o
Ministério da Pesca e Aquicultura, deve, ainda, apresentar cópia do
Certificado de Registro da Embarcação, emitido pelo MPA, comprovando
que a permissão de pesca concedida é direcionada para a captura da
espécie objeto do defeso.
§ 3º Nos casos de embarcações com propulsão a motor, o pescador deve
apresentar cópia do Título de Inscrição de Embarcação registrado no
Ministério da Marinha.
§ 4º Instruirão o processo de habilitação, cópia da documentação de que
trata os incisos I a VIII deste artigo, mediante apresentação de
documento original, e documentação exigida no § 1º.
§ 5º O Ministério do Trabalho e Emprego poderá, por meio da SPPE,
quando julgar necessário, exigir outros documentos para a habilitação
do benefício, conforme Parágrafo único, art. 2º da Lei 10.779/2003,
mediante Instrução Normativa.”
Destarte, através da Resolução nº 468, de 21/12/2005 (atualmente
revogada pela Resolução nº 657, de 2010), o Conselho sobredito
estabeleceu os procedimentos para a concessão do seguro-desemprego
ao pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de parceiros, durante o período de defeso da atividade
pesqueira.
Tal Resolução estabeleceu critérios para a obtenção do segurodesemprego, disciplinando no artigo 2º as condições para o pedido
(versando sobre a habilitação do pescador) e no artigo 3º a
documentação necessária quando do requerimento do pescador perante
a Delegacia Regional do Trabalho – DRT, o Sistema Nacional de Emprego
- SINE, ou ainda, perante as entidades credenciadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego –MTE.
Sobre o tema, as Leis 8.212/91 e 8.213/91, qualificam o pescador
artesanal da seguinte forma:
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural
ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros, na condição de:
(Redação dada pela Lei nº 11.718, de
2008)
(...) b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca
profissão habitual ou principal meio de vida.
(...)§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em
que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é
exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a
utilização de empregados permanentes. ”.
Por sua vez, a Lei 11.959/2009, que dispõe sobre a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as
atividades pesqueiras, classifica as diversas formas de pesca:
Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:
I – comercial:

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional,
de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de
produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado,
podendo utilizar embarcações de pequeno porte;
b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver
pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por
cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande
porte, com finalidade comercial;
II – não comercial:
a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a
finalidade de pesquisa científica;
b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com
equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por
finalidade o lazer ou o desporto;
c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou
escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação
específica.”
Art. 10. Embarcação de pesca, para os fins desta Lei, é aquela que,
permissionada e registrada perante as autoridades competentes, na
forma da legislação específica, opera, com exclusividade, em uma ou
mais das seguintes atividades:
§ 1o As embarcações que operam na pesca comercial se classificam em:
I – de pequeno porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou menor
que 20 (vinte);
II – de médio porte: quando possui arqueação bruta - AB maior que 20
(vinte) e menor que 100 (cem);
III – de grande porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou maior
que 100 (cem).
Deste modo, conjugando os dois diplomas legais, observa-se que a
configuração do pescador artesanal reside no fato de que a pesca é
praticada, de forma individual ou mediante parceria, em regime de
economia familiar, sendo indispensável à subsistência e ao
desenvolvimento econômico do núcleo familiar, ao passo que a pesca
industrial envolve a contratação de pescadores profissionais, como
empregados ou parceiros por cotas-parte.
Pois bem.
In casu, verifico que o Juízo a quo julgou improcedente o pedido
com fundamento relativo à não apresentação da Caderneta de
Inscrição e Registro - CIR válida no período de junho a novembro de
2018 (anexo 40), nos termos a seguir:
“Observado o arcabouço legal que rege o assunto, o impasse cinge-se
em verificar se a denegação foi legítima, ou seja, se o Autor preencheu
as exigências para a percepção do benefício ora em análise ou se não
estava, à época, apto ao seu recebimento, nos termos determinados
pela Lei.
O requerimento de seguro-desemprego do autor foi indeferido pelos
seguintes motivos (anexo 2):
“Não apresentou Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) devidamente
atualizada junto à Diretoria de Portos e Costas com validade durante
todo o período de comprovação da atividade pesqueira.”
Nesse sentido, como já observado, a Instrução Normativa INSS 83/2015
exigiu, dentre outros documentos, a Caderneta de Inscrição e Registro CIR, emitida pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil DPC, em que conste a categoria do titular como Pescador Profissional.
Esclarece-se que, em consonância com o disposto na lei, a CIR deve ser
anterior ao período em relação ao qual se deve comprovar o

desenvolvimento da pesca artesanal (no presente caso, junho a
novembro de 2018).
Ocorre que o Autor trouxe ao processo somente uma CIR, com Data de
Emissão 10/10/2018 (anexo 6). Ou seja, o autor não possuiu CIR válida
entre 01/06/2018 e 09/10/2018, mais de dois terços do período cuja
comprovação da atividade se exige, sem que se tenha apresentado
qualquer justificativa razoável.
Assim, diante do período proporcionalmente longo em que o autor
carecia de CIR válida, requisito legalmente exigido para a concessão do
benefício ora postulado, não há como prosperar o pedido delineado na
inicial.”
No caso, todavia, tenho que o ponto atinente à ausência da Caderneta
de Inscrição e Registro – CIR com validade durante todo o período de
atividade pesqueira que antecedeu ao defeso ora postulado, merece
uma análise mais acurada.
A detida análise dos autos revela que o autor apresenta substrato
documental robusto quanto ao exercício regular da pesca artesanal da
lagosta, consistente na Carteira de Pescador profissional, expedida em
17/01/2008 (anexo 5); Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), emitida
em 10/10/2018 com validade até 10/10/2023 (anexo 6); Guia de
recolhimento da Previdência, com código 2704, na competência de
junho a novembro/2018 (anexo 7); Título da Inscrição da embarcação
(anexo 8); Certificado de Registro da Embarcação, evidenciando a lagosta
como espécie-alvo (anexo 8).
Ora, diante deste cenário, tenho que o fato de a Caderneta de Inscrição
e Registro – CIR estar vencida, por si só, não é suficiente para afastar o
direito do demandante. Além disso, inexiste qualquer indício de que o
demandante se dedicou a atividade diversa da pesca, ao revés , a
robusta documentação dos autos milita em favor do pleito autoral.
Além disso, conforme informações do Portal da Transparência,
percebeu seguro defeso como pescador artesanal nos anos de 2013 e
2014, o que corrobora o entendimento que vinha se dedicando às
atividades pesqueiras.
Sobre os documentos exigidos para a concessão do segurodesemprego, a jurisprudência tem admitido uma flexibilização, confirase:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUERIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO NO PERÍODO DE DEFESO
DA ATIVIDADE PESQUEIRA, INSTITUÍDO PELA LEI Nº. 10.779/2003.
ATESTADO EXPEDIDO POR ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E NÃO POR
COLÔNIA DE PESCADORES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. I - O seguro-desemprego, na espécie
dos autos, destinado a prover a assistência temporária do pescador
profissional artesanal, nas condições da Lei nº. 10.779/2003, além de ser
uma conquista social, assegurada constitucionalmente, representa um
instrumento eficiente à preservação do meio ambiente, em harmonia às
exigências constitucionais de uma ordem econômica justa, que há de
observar, dentre outros princípios, a defesa do meio ambiente (CF, art.
170, VI) e a proteção da fauna e da flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (CF, art. 225,
§ 1º, VII). II - Assim, visando preservar o meio ambiente, bem como à
garantia do direito social do trabalhador, cabe à autoridade, apontada
como coatora, verificar o preenchimento, pelo pescador artesanal, dos
requisitos constantes na Lei nº. 10.779/2003, exigindo, inclusive, caso
julgue necessário, outros documentos para a habilitação do
benefício, sem, entretanto, apegar-se à literalidade da lei, na aceitação

de documento facilmente substituído por outro, também revestido de
idoneidade, salvo comprovação em contrário, vale dizer, atestado
emitido por associação dos pescadores profissionais artesanais da
região, e, não, por colônia de pescadores, inexistente na localidade, sob
pena de inviabilizar, além do exercício do direito constitucional do
trabalhador aos meios de sobrevivência, o alcance de seu objeto mais
abrangente, qual seja, a preservação das espécies aquáticas durante o
período de reprodução e de defeso. III - Remessa oficial desprovida.
Sentença confirmada.(Reoms -Remessa Ex Officio em Mandado de
Segurança – 200532000011964 - Desembargador Federal Souza
Prudente - Trf1, Sexta Turma - Dj Data:13/08/2007 Pagina:72, por
unanimidade, g.n.).
A respeito da discricionariedade da Administração, leciona Leonardo José
Carneiro da Cunha (in A Fazendo Pública em Juízo, 8.ª ed., 2010, p. 593):
“Ressuma evidente que a discricionariedade corresponde ao poder
conferido à Administração de exercer apreciação subjetiva do caso
concreto com fito de atingir a vontade legal. Do cotejo entre a lei e a
situação fática com que se defronta, o administrador público deverá
adotar a providência adequada ao desiderato normativo.”
Assim, tendo o autor apresentado robusta documentação
comprobatória da pesca artesanal no período anterior ao defeso em
questão, e não tendo o INSS justificado o indeferimento administrativo
em razão diversa da não atualização do CIR, entendo pelo deferimento
do pleito autoral. Neste sentido precedentes desta Segunda Turma
Recursal: 0526431-21.2019.4.05.8100; 0507420-03.2019.4.05.8101;
0506082-91.2019.4.05.8101.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a
sentença, julgar procedente o pedido formulado na inicial, para condenar
o INSS a implantar, em favor do(a) autor(a), o benefício de segurodesemprego pescador artesanal referente ao seguro-defeso de
01.12.2018
a
31.05.2019,
pagando-lhe
as
parcelas
respectivas, corrigidas monetariamente e com juros de mora, aplicados
nos termos da Lei 11.960/09.
Sem condenação em honorários.
Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões
constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de
prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e
parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as
regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da
discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006).
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, à
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
e manifestações gravadas.
Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Federais Gustavo Melo
Barbosa, Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil e Gisele Chaves
Sampaio Alcântara.
Fortaleza/CE, data supra.
GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA
JUÍZA FEDERAL - 3.ª RELATORIA - 2.ª TR/CE

Como se observa no Acórdão recorrido o fundamento para a concessão do benefício foi
que o autor apresentou “robusta documentação comprobatória da pesca artesanal no
período anterior ao defeso em questão, e não tendo o INSS justificado o
indeferimento administrativo em razão diversa da não atualização do CIR, entendo
pelo deferimento do pleito autoral.”
O Acórdão paradigma, por sua vez, tão-somente, negou a pretensão da parte Autora
sob o fundamento de que a parte Autora não possuía CIR vigente durante o período de
pesca entre defesos, nos seguintes termos:
Com efeito, a maioria deste Colegiado entende pela necessidade da validade da CIR durante
todo o período de pesca entre defesos, o que não ocorreu no caso concreto, em que ela foi
emitida após o período de pesca a que se refere o seguro-defeso pretendido.

Não há similitude entre os Acórdãos contrapostos, nem tampouco é cabível reexaminarse matéria fática na via do presente Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos da Súmula nº 42 da TNU, de seguinte teor: “Não se conhece
de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Os fundamentos fáticos usados no julgado confrontado não se reproduzem, por
similaridade, no caso sob exame. Acaso o Incidente interposto pela parte Autora fosse
admitido, necessariamente, teríamos que nos debruçar sobre os elementos fáticos já
apreciados pela 1ª instância e 2ª instância, desnaturando o confronto legal previsto pelo
art. 14, da Lei nº 10.259/01.
Recife, data da movimentação.
Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal Relator

VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA 2ª TR/CE
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO PU REGIONAL.
INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 42 E DA QUESTÃO DE ORDEM 22 DA TNU.
AGRAVO PROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO. SEGURO-DEFESO. LEI
10.779/03, DECRETO 8.424/15 E IN 83/2015/PRES/INSS. ROL DE DOCUMENTOS APTOS
À PROVA MATERIAL DO DESEMPENHO DE ATIVIDADE PESQUEIRA SUJEITA A DEFESO.
CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO - CIR. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA PROVA
DA PESCA EMBARCADA (ART. 6º, VI, "C", IN 83/2015/PRES/INSS), QUANDO
APLICÁVEL. NECESSIDADE DE VALIDADE DURANTE O PERÍODO DE PESCA
IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO DEFESO, ADMITIDAS APENAS PEQUENAS
DESCONTINUIDADES QUE NÃO DEMONSTREM A AFASTAMENTO DA ATIVIDADE
DURANTE O PERÍODO DE PESCA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO À
TR DE ORIGEM PARA EXAME DAS PROVAS COM APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA.

1 - Trata-se de Incidente de Uniformização Regional pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo de 2ª TR/CE que, reformando sentença de improcedência, determinou
a concessão do seguro-defeso ao autor.
2 - O Incidente Regional de Uniformização foi admitido por aplicação da Súmula 42 e da
Questão de Ordem 22 da TNU.
3 - O aresto recorrido está assim fundamentado:
Esclarece-se que, em consonância com o disposto na lei, a CIR deve ser anterior ao
período em relação ao qual se deve comprovar o desenvolvimento da pesca artesanal
(no presente caso, junho a novembro de 2018).
Ocorre que o Autor trouxe ao processo somente uma CIR, com Data de Emissão
10/10/2018 (anexo 6). Ou seja, o autor não possuiu CIR válida entre 01/06/2018 e
09/10/2018, mais de dois terços do período cuja comprovação da atividade se exige,
sem que se tenha apresentado qualquer justificativa razoável.
Assim, diante do período proporcionalmente longo em que o autor carecia de CIR
válida, requisito legalmente exigido para a concessão do benefício ora postulado, não
há como prosperar o pedido delineado na inicial.”
No caso, todavia, tenho que o ponto atinente à ausência da Caderneta de Inscrição e
Registro – CIR com validade durante todo o período de atividade pesqueira que
antecedeu ao defeso ora postulado, merece uma análise mais acurada.
A detida análise dos autos revela que o autor apresenta substrato documental robusto
quanto ao exercício regular da pesca artesanal da lagosta, consistente na Carteira de
Pescador profissional, expedida em 17/01/2008 (anexo 5); Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR), emitida em 10/10/2018 com validade até 10/10/2023 (anexo 6); Guia
de recolhimento da Previdência, com código 2704, na competência de junho a
novembro/2018 (anexo 7); Título da Inscrição da embarcação (anexo 8); Certificado de
Registro da Embarcação, evidenciando a lagosta como espécie-alvo (anexo 8).
Ora, diante deste cenário, tenho que o fato de a Caderneta de Inscrição e Registro – CIR
estar vencida, por si só, não é suficiente para afastar o direito do demandante. Além
disso, inexiste qualquer indício de que o demandante se dedicou a atividade diversa
da pesca, ao revés , a robusta documentação dos autos milita em favor do pleito
autoral.
4 - O aresto paradigma, por sua vez, está assim fundamentado:
"Com efeito, a maioria deste Colegiado entende pela necessidade da validade da CIR
durante todo o período de pesca entre defesos, o que não ocorreu no caso concreto,
em que ela foi emitida após o período de pesca a que se refere o seguro-defeso
pretendido."
5 - Observa-se, assim, que tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma analisaram a
mesma questão de fato, dando a ela solução jurídica diversa. O acórdão recorrido
entendeu que seria possível a concessão do benefício em virtude de outras provas, ao
passo que o aresto paradigma entendeu que a CIR, no caso de pesca embarcada, seria
documento essencial para a demonstração do exercício da pesca.
6 - Nesse contexto, Em que pesem as judiciosas razões da decisão agravada, penso que
o Pedido de Uniformização comporta conhecimento, porquanto a discussão travada

nestes autos não demanda, ao meu sentir, exame de matéria de fato. Entendo,
outrossim, que está devidamente configurado o dissídio jurisprudencial.
7 - Examinando o mérito do Pedido de Uniformização, observo que a Lei 10.779/03, no
ponto em discussão, estabelece os requisitos para habilitação ao seguro-defeso,
autorizando o Ministério da Previdência Social a estabelecer quais documentos devem
ser apresentados como meio de comprovar o exercício da pesca durante o período que
antecede ao seguro defeso:
"Art. 2o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receber e processar os
requerimentos e habilitar os beneficiários, nos termos do regulamento.
[...]
§ 2o Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os seguintes
documentos:
I - registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no
Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de requerimento
do benefício;
II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, consumidora
ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da operação realizada,
o valor da respectiva contribuição previdenciária de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, ou comprovante de recolhimento da contribuição
previdenciária, caso tenha comercializado sua produção a pessoa física; e
III - outros estabelecidos em ato do Ministério da Previdência Social que comprovem:
a) o exercício da profissão, na forma do art. 1o desta Lei;
b) que se dedicou à pesca durante o período definido no § 3o do art. 1o desta Lei;
c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade
pesqueira."
8 - O art. 5º, § 4º, do Decreto 8.424/2015, por sua vez, autorizou o INSS a expedir atos
complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito ao benefício,
originando-se a Instrução Normativa 83/PRES/INSS, de 18.12.2015, que, em seu art. 6º,
VI, c, assim dispôs:
"Art. 6º Para análise do benefício nas Unidades de Atendimento, deverá ser
apresentado:
[...]
VI - os seguintes documentos, conforme o caso, para defesos restritos à pesca
embarcada:
[...]
c) Caderneta de Inscrição e Registro - CIR, emitida pela Diretoria de Portos e Costas da
Marinha do Brasil - DPC, em que conste a categoria do titular como Pescador
Profissional;"
9 - Pois bem, o seguro defeso é benefício processado para milhares de pessoas
anualmente, por meio de análise estritamente documental. Sua finalidade é assegurar
a sobrevivência daqueles que se tenham na pesca sua única fonte de renda, durante o
período em que estão impedidos de desenvolver essa atividade.

10 - Notícias da internet dão conta de que, no ano de 2018, foram beneficiados com o
seguro defeso 573.472 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois)
pescadores
(https://www.contabilidadenatv.com.br/2018/12/seguro-defeso-dopescador-artesanal-passa-ser-automatico-no-inss/ acessado em 7/9/2021, às 15h29).
Esse número evidencia a magnitude de pedidos a serem analisados e processados
anualmente, em questão de poucas semanas, para habilitar milhares de pescadores ao
benefício que lhes assegura a sobrevivência.
11 - Diante do tamanho avassalador de pedidos a serem processados e da finitude dos
recursos administrativos disponíveis, nada mais natural do que se estabelecer uma
análise mediante cruzamento de dados originários de fontes seguras. Inclusive, em
virtude dessa metodologia de trabalho, o INSS, hoje, consegue fazer o processamento
automático dos benefícios para os pescadores artesanais que estejam com seus dados
regulares nas bases de dados governamentais.
12 - Assim, para habilitar-se ao benefício, o segurado deve demonstrar,
documentalmente, que desenvolveu a atividade de pesca durante o período pré-defeso,
tendo as normas legais estabelecido mecanismos probatórios que equacionam
segurança e celeridade.
13 - Restrições probatórios são comuns no direito previdenciário e aceito de forma
tranquila tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. São exemplos dessa técnica
jurídica o art. 16, §§ 5º e 6º, art. 55, § 3º e art. 58, §1º. Sobre as restrições de prova para
algumas situações, calha referir as lições do Prof. Jordi Ferrer Bertlán:
"La valoración de la prueba en el ámbito jurídico puede estar sujeta, y a menudo lo está,
a otros tipos de reglas. En particular, conviene no olvidar la existencia en buena parte
de los sistemas jurídicos contemporáneos de normas de prueba legal o tasada, que
indican al juez qué resultado probatorio debe extraer a partir de un determinado dato
fáctico previo." (La Valoración Racional de La Prueba, Marcial Pons: Barcelona, 2007, p.
57)
14 - Jordi Ferrer Bertlán, referindo-se às lições de Damaska, registra ainda:
"En muchas ocasiones, precisamente, esas excepciones contraepistemológicas tienen
la finalidad de proteger otros valores considerados jurídicamente relevantes hasta el
punto de sacrificar, aunque sea parcialmente, el valor de la averiguación de la verdad"
(ob. cit., p. 36)
15 - No ponto, a Lei 10.799/03 determina, em seu art. 2º, §2º, III, que para se habilitar
ao benefício de seguro defeso, o pescador deverá apresentar os documentos
estabelecidos no próprio artigo 2º, além de outros estabelecidos pelo Ministério da
Previdência Social, comprobatórios de que "se dedicou à pesca durante o período
definido no §3º do art. 1º".
16 - Desse modo, o período de pesca a ser provado por meio dos documentos referidos
na legislação é aquele fixado no art. 1º, §3º, da Lei 10.799/03. Tal dispositivo diz:
"Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre
o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao
do defeso em curso, o que for menor." Logo, a interpretação dos dois artigos
combinados, por força da remissão feita, conduz a seguinte norma: os documentos
fixados por ato do MPS devem demonstrar que o pescador se dedicou à pesca durante

o período de 12 meses anteriores ao defeso, ou durante o período entre defesos, o
que for menor.
17 - A IN 83/2015 prevê a apresentação da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR como
documento necessário à demonstração do exercício da pesca embarcada, no período a
que se refere o artigo 1º, §3º, da Lei 10.799/03.
18 - Destaco, no ponto, que a CIR é necessária apenas aos pescadores que
desempenham a atividade de pesca embarcada. Isso porque a CIR é documento
essencial para essa atividade. Sem ela, não pode haver pesca embarcada. Efetivamente,
somente com a CIR em mãos é admitido o embarque do aquaviário em uma
embarcação. A Norma da Autoridade Marítima - NORMAM 13/DPC, que regulamenta a
CIR, estabelece:
"para o exercício da atividade profissional em embarcações nacionais o aquaviário
deverá estar portando a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) com a etiqueta de Dados
Pessoais Atualizada." (item 0107).
19 - Inclusive, na CIR, serão obrigatoriamente anotados as datas e locais de embarque
e desembarque, bem como a função a bordo das embarcações (NORMAM 13/DPC).
Assim, sendo a CIR um documento de emissão prévia à atividade de pesca, é de se
reconhecer que ela só é apta a provar a atividade de pesca durante sua vigência. E mais,
sua ausência prova a inexistência de pesca embarcada, uma vez que o embarque só é
legalmente autorizado ao portador da CIR.
20 - Cumpre registrar que a revalidação da CIR é procedimento simples, conforme item
0110 da NORMAM 13/DPC, exigindo apenas a presença do pescador à Organização
Militar de sua jurisdição, munido do requerimento de revalidação, da CIR original, da
Carteira de Identidade e do CPF, além de comprovante de residência e Atestado de
Saúde Ocupacional. Assim, não há de se presumir a existência de impossibilidade fática
para a obtenção do referido documento, nem há como se presumir que autor continuou
na atividade de pesca, de modo irregular, durante o período em que esteve sem a CIR.
21 - Sendo certo que a Lei 10.799/03 exige que os documentos apresentados sejam
aptos a demonstrar o exercício da pesca de modo ininterrupto durante o período a
que se refere seu art. 1º, §3º, a prova da pesca embarcada se faz mediante
apresentação da CIR correspondente a esse período, onde ficam registrados, inclusive
e obrigatoriamente, as datas e locais de embarque e desembarque, bem como a
função a bordo das embarcações.
22 - Assim, voto no sentido de dar provimento ao PU, fixando-se a tese de que "Para
atender ao art. 6º, VI, 'c' da IN nº 83/2015/PRES/INSS, a Caderneta de Inscrição e
Registro - CIR, emitida pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil - DPC, na
categoria de Pescador Profissional, precisa estar valida durante o período de pesca
embarcada imediatamente anterior ao período de defeso postulado".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por maioria, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e ao pedido de
uniformização, nos termos do voto do Relator.
Recife, 20 de setembro de 2021.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e dar
provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos termos do voto de Dr.
Eduardo, Relator para Acórdão. Vencido o Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

09. 0504339-37.2019.4.05.8201
Recorrente: Marli Maria Da Silva
Adv/Proc: Marcelo Vieira da Silva (PB022100 )
Recorrido (a): Caixa Econômica Federal
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima

VOTO-EMENTA: ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESPONSABILIDADE
CIVIL DIANTE DE DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA EM AGÊNCIA BANCÁRIA.
ACÓRDÃO QUE NEGOU O DIREITO DA PARTE AUTORA POR IDENTIFICAR A CULPA DA
VÍTIMA. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO ENTENDENDO PELA APLICAÇÃO DA

SÚMULA Nº 479 DO STJ. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE ADMITE O INCIDENTE.
CULPA DA VÍTIMA QUE EXCLUI A INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 479 SEGUNDO
ENTENDIMENTO DO STJ(AGINT NO ARESP 1792999 / SP ) IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA EM FACE DA SÚMULA Nº 42 DA TNU. IRUJ CONHECIDO
E IMPROVIDO.
Trata-se de Incidente Regional de Uniformização interposto pela parte Autora, em face
de Acórdão que não reconheceu a responsabilidade civil da Caixa Econômica Federal em
indenizar a parte Autora como narrado na decisão da Presidência desta Turma Regional
de Uniformização:
0504339-37.2019.4.05.8201
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, interposto pela parte
autora, em face de acórdão da TR/PB, admitido na origem.
O acórdão impugnado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de ação de
indenização por dano material e moral em face da Caixa Econômica Federal (CEF), em razão
de não ter sido demonstrada, pela parte autora, a conduta ilícita da CEF. A Turma Recursal
reconheceu a culpa da autora ao entregar o envelope com a quantia que seria depositada
a terceiro estranho.
A parte autora, ora agravante, sustenta 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.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TRU (processo nº 050740055.2009.4.05.8103), 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.
No caso dos autos, a Turma Recursal reconheceu a culpa da parte autora, em razão da
demandante ter admitido que entregou envelope com a quantia que seria depositada a
terceiro estranho. O acórdão impugnado entendeu que não foi demonstrada a conduta
ilícita da CEF, portanto, não há que se falar em danos morais e materiais.
Por outro lado, no paradigma invocado, registrou-se o entendimento de que a instituição
bancária recorrida deve ser responsabilizada objetivamente, ou seja, dispensa-se o
elemento culpa lato sensu da averiguação, por se tratar de um fortuito interno.
Portanto, verifica-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência de
interpretação, tendo em vista se tratar de decisões conflitantes em casos com similitude
fática e jurídica, oriundas de Turmas Recursais da 5ª Região.
Ante o exposto, dou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência. Distribuam-se os autos. Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza
Presidente da TRU – 5ª Região

Os Acórdãos sob confronto foram lavrados nos seguintes termos:

Acórdão recorrido

Paradigma
VOTO – EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. DEPÓSITO EM CONTA.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. FALHA NAS MEDIDAS DE
SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora contra
sentença que julgou improcedente a sua pretensão. A parte
autora recorre pugnando pela reforma da sentença,
alegando que se trata de pessoa simples, com pouca
instrução e que agiu de boa-fé ao aceitar ajuda do suposto
prestador de serviço do banco, de modo que a parte ré deve
ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos.

2. A parte autora afirmou, em síntese, o seguinte: a) que,
no dia 23/11/2017, por volta das 15h15, dirigiu-se a Agência
Bancária da Caixa Econômica Federal, para realizar um
depósito no valor de R$ 2.500,00, na sua conta poupança
de nº 0041.013.00435086; b) que ao tentar realizar o
depósito, um rapaz aproximou-se e, percebendo a
dificuldade desta para fazer o depósito, identificou-se como
prestador de serviço do banco e ofereceu auxílio para fazer
a transação em outro caixa, alegando que aquele estava
com problemas técnicos; c) que, após o envelope ser
remetido, confirmou a operação e recebeu comprovante de
depósito retornando para sua residência; d) que, no dia
28/11/2017, retornou a Agência da Caixa Econômica com o
intuito de sacar valores para suas obrigações mensais, e ao
realizar tal operação, foi surpreendida pela inexistência de
saldo em sua conta; e) que, atordoada com a situação,
dirigiu-se à Agência Bancária, com o fito de averiguar o que
havia ocorrido, sendo informada que o envelope que
efetuou o depósito, continha apenas o valor de R$ 8,00
(oito reais); f) que, com o intuito de recuperar o dinheiro,
procurou a delegacia e registrou boletim de ocorrência de
nº 001830/17 (conforme anexo), contando o ocorrido e
solicitando as imagens do fato na agência bancária referida;
g) que, até a presente data, o banco promovido não tomou
nenhuma providência para ressarcir as os valores furtados
dentro da agência bancária; h) que os valores que foram

“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos
danos gerados por
fortuito
interno
relativo a fraudes e
delitos praticados por
terceiros no âmbito de
operações bancárias”
(TRU, Processo nº
050740055.2009.4.05.8103)

depositados advieram de processo judicial, estando, até o
presente momento, com seus compromissos sociais em
atraso.

3. Extrai-se da sentença:

“[...] No caso dos autos, vê-se que não assiste razão à parte
autora.
Diante dos fatos narrados, não há qualquer falha na
prestação do serviço realizado pela ré. Isso porque, a parte
autora aceitou ajuda de pessoa estranha para proceder ao
almejado depósito. Pessoa esta que, conforme afirma a
demandante, realizou a troca dos referidos envelopes.
Ademais, o banco computou na conta da demandante os
valores presentes no envelope, não tendo a instituição
bancária qualquer responsabilidade pelo ato praticado por
terceiro, mesmo que dentro da sua agência, uma vez que
foi a própria promovente quem aceitou ajuda de pessoa
estranha, não tendo tido a cautela necessária para proteger
o seu bem, não havendo possibilidade de o banco controlar
as relações privadas de cada indivíduo presente dentro de
suas agências, a não ser em casos que fujam da normalidade,
em que todos percebam alguma alteração do padrão
esperado, o que não foi comprovado pela autora no presente
caso.
Dessa forma, considerando que os fatos alegados pela
promovente ocorreram por culpa exclusiva de terceiro, não
vislumbro razoável atribuir responsabilidade à instituição
financeira demandada, a qual não praticou qualquer fato
ilícito.”.

4. No caso em análise, observa-se que a demandante
reconhece ter entregado envelope com a quantia que seria
depositada a terceiro estranho, de modo que estaria
evidente a culpa da autora.

5. Acresça-se que a alegação de que as condições pessoais da
demandante deveriam ser consideradas no julgamento deve
ser rejeitada, tendo em vista que a autora possui 41 anos,
ensino médio incompleto e se qualificou como “operadora
de caixa” (anexo 2, fls. 1 e 10).

6. Desse modo, o contexto fático é desfavorável à pretensão
autoral, de modo que, não tendo sido demonstrada a
conduta ilícita da CEF, não há que se falar em danos morais
e materiais.

7. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em
sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba
“Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade
de votos, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA, mantendo integralmente os termos da sentença.
Condenação da parte autora em honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e custas processuais,
suspensos em razão da assistência judiciária gratuita
deferida.

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator

Examinando os julgados em confronto verifica-se que o julgado recorrido entendeu que
houve culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da Instituição
Financeira, de outra parte, o julgado paradigma invoca a Súmula nº 479 do STJ, que
orienta pela responsabilidade civil das Instituições Financeiras nos casos de fraude e
delitos cometidos por terceiros, no âmbito das operações bancárias.
Embora o julgado recorrido não tenha feito referência expressa ao texto da Súmula nº
479 do STJ, examinou a conduta da parte Autora, entendendo que a Caixa não possui
responsabilidade civil de indenizar a parte Autora, por se tratar na hipótese de culpa da
vítima.
Em casos tais, embora na admissibilidade do Recurso Especial, o STJ vem se
posicionando pela impossibilidade de reexame do conjunto probatório para se aferir se

a decisão recorrida se confronta com o entendimento sumulado. Tal entendimento do
STJ, embora não se aplique expressamente sobre a hipótese de Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, pode servir como interpretação adequada do
entendimento do precedente que serviu de base para o julgado invocado como
paradigma. Cito o precedente do STJ, que invoca o Tema 466 do STJ:
AgInt
no
AREsp
1792999
/
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
2020/0312230-4
Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 07/06/2021 Data da Publicação/Fonte: DJe 01/07/2021

SP
ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DELITO
PRATICADO
POR
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tema Repetitivo n. 466: "As instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos
danos
gerados
por
fortuito
interno
relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias."
(REsp
1.197.929/PR,
Rel.
Ministro
Luis
Felipe
Salomão,
Segunda
Seção,
julgado
em
24/08/2011,
DJe
de
12/09/2011).
2.
No
caso,
o
Tribunal
de
Justiça,
com
arrimo
no
acervo
fático-probatório
carreado
aos
autos,
concluiu
que
não
ficou
caracterizada
responsabilidade
da
instituição
financeira
ora
agravada, assentando que a fraude fora praticada exclusivamente por
culpa
de
terceiro.
A
pretensão
de
alterar
tal
entendimento,
considerando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
demandaria
revolvimento
de
matéria
fático-probatória,
inviável
em
sede
de
recurso
especial,
conforme
dispõe
a
Súmula
7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
voto
do
Sr.
Ministro
Relator.
Os
Srs.
Ministros
Luis
Felipe
Salomão,
Maria
Isabel
Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Assim, conheço do Incidente Regional de Uniformização ante a confrontação do tema
Responsabilidade civil das instituições financeiras no caso de fortuito interno nos
julgados confrontados, mas nego provimento ao Incidente Regional de Uniformização
uma vez que o exame fático no Acórdão recorrido identificou a culpa da parte Autora,
afastando a condenação da Instituição Financeira, não sendo o caso de reexame do
conjunto probatório na via processual escolhida, uma vez que não cabe o reexame de
matéria fática no caso de PRU, como está sedimentado na Súmula nº 42 da TNU.
ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização, por unanimidade, conheceu e negou provimento
ao Incidente Regional de Uniformização, nos termos do Voto-Ementa supra.
Recife, data da movimentação.
Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer mas
negar provimento ao Incidente Regional de Uniformização, nos termos do voto do
Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça – Presidente da TR/AL
10. 0522002-27.2018.4.05.8300
Recorrente: Cláudio José Da Silva
Adv/Proc: Daniela Siqueira Valadares (PE021290D )
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a incidente
de uniformização de jurisprudência regional.
Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização contra v. acórdão
proferido pela 1ª Turma Recursal de Pernambuco (anexo. 37).
A Presidência da 1ª Turma Recursal de Pernambuco inadmitiu o pedido de
uniformização ao argumento de que a decisão vergastada estava em consonância com
orientação jurisprudencial da TNU.
A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo e remetido a esta eg.
Turma Regional de Uniformização.
Negou-se seguimento ao agravo, tendo a parte autora interposto agravo interno, objeto
da presente análise.
Como é cediço, um dos requisitos do incidente de uniformização regional é a existência
de dissídio regional de jurisprudência. No caso, embora se alegue que haja dissídio a ser
dirimido, a recorrente pretende rever v. acórdão que inadmitiu como meio de prova o
“PPP apresentado no anexo 11” (anexo 30).
Percebe-se que o objeto do pedido de uniformização visa rediscutir o modo como a 1ª
Turma Recursal de Pernambuco analisou os elementos de prova e fixou a questão fática.
A revisão de questão fática-probatória não é permitida, conforme já decidido pela eg.
TNU, na Súmula nº 42 (“Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato”).
Desta forma, deve ser mantida a decisão da douta Presidência, que negou provimento
ao recurso de agravo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.
Recife/PE, xx de setembro de 2021.

SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao
Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Vencido Dr. Fábio.
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 Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

11. 0508762-49.2019.4.05.8101
Recorrente: Cristianne Soares Chaves
Adv/Proc: Charles De Lima Lourenço
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça
EMENTA

AGRAVO INTERNO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a incidente
de uniformização de jurisprudência regional.
Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização contra v. acórdão
proferido pela 3ª Turma Recursal do Ceará (anexo. 22).
A Presidência da 3ª Turma Recursal do Ceará inadmitiu o pedido de uniformização ao
argumento de que a parte autora pretendia rever análise de fato devidamente
enfrentada no v. acórdão vergastado.
A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo e remetido a esta eg.
Turma Regional de Uniformização.
Negou-se seguimento ao agravo, tendo a parte autora interposto agravo interno, objeto
da presente análise.
Como é cediço, um dos requisitos do incidente de uniformização regional é a existência
de dissídio regional de jurisprudência. No caso, embora se alegue que haja dissídio a ser
dirimido, a recorrente pretende rever v. acórdão que confirmou sentença do Juizado a
quo. Nele, restou estabelecido que a parte autora não comprovou o exercício de sua
atividade laboral. (anexo 22).
Percebe-se que o objeto do pedido de uniformização visa rediscutir o modo como a 3ª
Turma Recursal do Ceará analisou os elementos de prova e fixou a questão fática.
A revisão de questão fática-probatória não é permitida, conforme já decidido pela eg.
TNU, na Súmula nº 42 (“Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato”).
Desta forma, deve ser mantida a decisão da douta Presidência, que negou provimento
ao recurso de agravo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos
do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem.
Recife/PE, xx de setembro de 2021.
SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

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

12. 0512609-44.2019.4.05.8300
Recorrente: Lucia de Fatima Tenorio Costa Campos
Adv/Proc: Otoniel Falcão do Nascimento e outros (PE012454D )
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal e outros
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMETA: INCIDENTE REGIONAL DE

UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.

EX-

FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA NAS LEIS Nº
8.186/91 E Nº 10.478/02. REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE FERROVIÁRIO AO
TEMPO DA INATIVAÇÃO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO PARADIGMA INVOCADO PELA
REQUERENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE
FATOS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
Vistos...
I.

O histórico.

Trata-se Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por
LÚCIA DE FÁTIMA TENÓRIO COSTA CAMPOS junto à decisão proferida na Ação Especial
Cível movida em face da UNIÃO e outros.
Aduz: a) que a 2ª TRSJPE firmou entendimento no sentido de que, “para fins de
complementação de aposentadoria, o conceito de “ferroviário” previsto no artigo 4º da
Lei nº 8.186/91 somente contempla aquele que, na data imediatamente anterior ao
início da aposentadoria, compunha os quadros da RFFSA, suas estradas de ferro,
unidades operacionais e subsidiárias”; b) dissenso jurisprudencial em face de julgado
proferido
pela
3ª
TRSJPE
que
entendeu
que “faz
jus
à
equiparação com a CBTU aquelas pessoas que foram absorvidas por esta última antes
de se aposentarem”.
Requer o conhecimento do presente incidente e, no mérito, o provimento para
que seja reformado o acórdão da 2ª TRSJPE e reconhecido o direito à complementação
de aposentadoria, correspondente à diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo
INSS e o valor pago em paridade ao pessoal em atividade na CBTU.
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”.
A Turma Recursal de origem (2ª TRSJPE) firmou a improcedência do pedido por
entender que a parte autora não ostentava a condição de ferroviário no momento
imediatamente anterior à jubilação, com base nos seguintes argumentos:
“4. Dessa forma, para fins de complementação de aposentadoria, o
conceito de "ferroviário" previsto no art. 4° da Lei n.º 8.186/91
somente contempla aquele(a) que, na data imediatamente anterior ao
início da aposentadoria, compunha os quadros da RFFSA, suas

estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o que não é o
caso dos autos.”
Por sua vez, o acórdão paradigma (3ª TRSJPE), partindo do pressuposto fático
da prova da condição de ferroviário, julgou procedente pleito de equiparação com os
funcionários ativos da CBTU, consignando que faz jus à paridade aquelas pessoas que
foram absorvidas pela subsidiária antes de se aposentarem, nos seguintes termos:
“O entendimento firmado por esta Turma Recursal é no sentido de que
só faz jus à equiparação com a CBTU aquelas pessoas que foram
absorvidas por esta última antes de se aposentarem. Do contrário,
deve a elas ser aplicada a tabela salarial da VALEC para fins de
complementação de aposentadoria. Dessa forma, cumpre perquirir se
antes de aposentar-se o autor chegou, ou não, a ser absorvido pela
CBTU. Nesse ponto, o anexo 12 indica a absorção do recorrido pela
CBTU, inclusive tal fato não foi controvertido.”
De se destacar que a condição de ferroviário no acórdão paradigma não foi
questão controvertida e, portanto, restou por existente, tendo sido expressamente
destacado que a absorção pela CBTU não foi fato impugnado.
O cotejo dos julgados demonstra, pois, ausência de similitude e respectiva
divergência entre os acórdãos recorrido e paradigma, o que atrai a incidência da questão
de ordem nº 22 da TNU (É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica
com o acórdão paradigma.)
Ainda que se pudesse superar tal questão, é defeso a este Colegiado incursionar
a prova dos autos com vistas a alterar a conclusão da Turma Recursal de origem acerca
da condição de ferroviário do demandante ao tempo da inativação. Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERROVIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REQUISITOS LEGAIS.
CONDIÇÃO DE EMPREGADO DA RFFSA AO TEMPO DA JUBILAÇÃO.
NÃO PREENCHIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA
7/STJ. 1. A desconstituição das premissas lançadas pela instância
ordinária, na forma pretendida, a fim de que se entenda pela
ocorrência da sucessão trabalhista e o direito do autor à
complementação de aposentadoria na condição de ferroviário,
ensejaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede
especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ, 1ª. T., AgInt no AREsp 946.578/PR, rel. Min.
Sérgio Kukina, DJe 06/10/2016);
Nesse contexto, seja por não estar demonstrada divergência de teses ou
contrariedade à jurisprudência, seja pela inviabilidade de reexame de provas nesta
oportunidade, não se mostram satisfeitos os pressupostos para admissão do recurso.

III. Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do 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 NÃO CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do
voto do relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, não conhecer do
pedido de uniformização, nos termos do voto do Relator. Vencido Dr. Fábio.
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 Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

13. 0513987-98.2020.4.05.8300
Recorrente: Jorge Siqueira Da Silva
Adv/Proc: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral da União
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. PARADIGMA INSERVÍVEL. PRETENSÃO DE
REEXAME DAS PROVAS DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 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 JORGE SIQUEIRA DA
SILVA junto ao Acórdão proferido na Ação Especial Cível movida em face da UNIÃO.
Aduz:
a)
que
a
1ª
TRSJPE
entendeu
que
o
recorrente não fazia jus ao benefício, pelo fato de, à época da edição da Lei 13.982/2020,
possuir vínculo formal ativo; b) dissenso jurisprudencial em face de decisão proferida
pela TRSJRN que, segundo alega o recorrente, teria entendido que “ainda que
o solicitante tenha tido emprego formal durante a vigência da Lei, é devida a concessão
do auxílio, desde que o requerimento tenha ocorrido posteriormente ao término do
trabalho, em razão desta pessoa não ter qualquer renda”.
O incidente foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU, porém por
força de agravo foram distribuídos os autos.
Era o que cumpria historiar.
II. Os fundamentos.
Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.
O acórdão da 1ª TRSJPE firmou a improcedência do pedido por entender que, em
que pese a situação de desemprego, a existência de direito a verbas rescisórias
trabalhistas demonstra que o recorrente não se encontra desemparado, reputando
indevida a concessão do benefício pleiteado, com base nos seguintes fundamentos:
“(...)
Na espécie, ao contrário do que pretende o demandante, entendo que
ele não faz jus ao benefício. Apesar do registro de que ele se
encontrava desempregado após a edição da Lei 13.982/2020, há de se
ater ao fato de que ele teria direito a verbas rescisórias trabalhistas

relativas ao seu vínculo de emprego que perdurou de 20/02/2020 a
03/04/2020, cuja remuneração era acima de um salário-mínimo,
conforme o CNIS que consta no anexo 12. Assim, não restou
seguramente demonstrado que o recorrente estava desemparado e
sem recursos e, portanto, de acordo com as exigências da lei que
instituiu o auxílio emergencial, em especial quanto à impedimento do
art. 2º, IV, que versa sobre a renda familiar per capita.”
Já o acórdão prolatado pela TRSJRN manteve sentença que julgara procedente
pleito de concessão de auxílio-emergencial. Examinando detidamente a decisão
paradigma, verifica-se que a questão relativa aos requisitos autorizadores da concessão
do benefício não foi matéria devolvida à turma pelo recurso inominado, senão vejamos:
“(...)
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela CAIXA, insurgindose contra sentença que condenou a UNIÃO e a CAIXA a procederem a
imediata implantação/pagamento do benefício de auxílio emergencial
à parte autora (art. 2.ºda Lei n.º 13.982/2020), bem como promovam
a abertura de conta poupança digital em nome do requerente. Aduz a
inexistência de atribuição da CAIXA em relação ao processamento de
dados e elegibilidade ao Programa Auxílio Emergencial e a
impossibilidade de condenação da CAIXA ao pagamento sem a
autorização do Ministério da Cidadania, tendo em vista que apenas é
responsável por operacionalizar o pagamento. Requer, desse modo,
que a condenação seja imputada somente à União.
(...)
4. A invocativa de ausência de responsabilidade por parte da CAIXA
não encontra amparo na norma e nem na lógica. Considerada a
existência de um complexo sistema burocrático, que utilizada dados
cruzados e, na ponta, incumbe à recorrente de efetuar o pagamento
ou não aos detentores do crédito, é inidônea sua invocativa de
ausência de responsabilidade ou viabilidade de pagamento com base
exclusivamente nesse sistema interligado de competências, que deve
ser solucionado interpares e não na seara do titular do crédito, afora
isso, confessado.
5. Por outro lado, a inicial é clara quanto ao pedido (= pagamento da
ou das parcelas do auxílio emergencial), sem dúvidas ou restritivida de
quanto ao pedido atingir réu A ou B. Para o caso, incide o § 2º (A
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e
observará o princípio da boa-fé do art. 322 do CPC),aplicável à espécie
por não colidir, antes convergir, ao microssistema da Lei
n.10.259/2001.

6. Assim, embora a recorrente não participe da fase de processamento
e análise dos pedidos, deve operacionalizar os pagamentos, tendo a
decisão sido muito clara em condenar cada um dos réus no que lhe
compete.
7. Recurso improvido.”
Nesse contexto, não tendo sido a questão enfrentada pela turma prolatora do
acórdão paradigma, resta inequívoco não haver similitude fático-jurídica com o acórdão
recorrido, o que inviabiliza a pretendida uniformização de teses.
Ademais, é defeso a este Colegiado incursionar a prova dos autos com vistas a
avaliar o (des)acerto dos critérios adotados no julgamento, a teor da Súmula 42 da TNU,
que dispõe: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
Assim, seja por não estar demonstrada divergência de teses ou contrariedade à
jurisprudência, seja pela inviabilidade de reexame de provas nesta oportunidade, não
se mostram satisfeitos os pressupostos para admissão do recurso.
III. Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

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

14. 0500887-55.2020.4.05.8307
Recorrente: Amaro Joaquim Da Silva
Adv/Proc: Givaldo Cândido Dos Santos (PE009831D )
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO
LABOR. ATIVIDADE DE MOTORISTA. TIPO DE ATIVIDADE (LEVE, MODERADA OU
PESADA). AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL POR FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA DESCRIÇÃO DO LABOR EXERCIDO. REEXAME DE
ASPECTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos...
I.

O histórico.

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência de
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por AMARO JOAQUIM
DA SILVA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Aduz: a) que o acórdão da 1ª TRSJPE julgou improcedente o pedido autoral de
reconhecimento da especialidade por submissão ao agente calor no período
compreendido entre 31/10/2017 a 16/10/2019, no qual exerceu a função de motorista;
b) que a turma recursal de origem, por entender que a atividade de motorista é leve,
consignou que o autor laborava dentro do limite de tolerância (30IBUTG); c) dissenso
jurisprudencial em face de acórdão prolatado pela 2ª TRSJPE que, analisando a
especialidade da atividade de motorista de caminhão, consignou tratar-se de atividade
pesada, firmando que o limite de tolerância ao calor é de 25IBUTG.

Requer o provimento.
Inadmitido o incidente de uniformização, os autos foram distribuídos por força
de agravo.
Era o que cumpria historiar.
II.

Os fundamentos.

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.
O acórdão da Turma Recursal de origem, no ponto em que é atacado pelo
presente recurso, afastou o caráter especial da atividade de motorista, com base nos
seguintes fundamentos:
“Nota-se no PPP contido no anexo 18 que a parte autora, a partir de
31/10/2017, laborou para a Zihuantejo, como motorista, tendo se
submetido a ruído de 85dB(A) e calor variante entre 27,1 IBUTG e 26,5
IBUTG.
O ruído está dentro do limite de tolerância da época, pois desde
19/11/2003 passou a ser de 85dB(A).
Em relação ao agente nocivo calor, observo que a atividade de
motorista é leve:
“TRABALHO LEVE
Sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.:
datilografia).
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir).
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os
braços.”
O limite de tolerância do calor na atividade leve não passa de 30IBUTG,
motivo pelo qual o autor laborava dentro do limite de tolerância.
Assim, não é possível reconhecer nenhum novo período como de
natureza especial.”
“Não obstante, o PPP (Anexo 09) demonstra que, nos mesmos
períodos o autor também esteve sujeito ao agente nocivo físico calor
de 27.1 IBUTG. E, uma vez que a atividade por ele exercida (motorista
de caminhão) é considerada pesada, fica caracterizada situação idônea

a manter a decisão da sentença, ainda que por fundamentos
distintos.”
Como se vê, o acórdão de origem aponta a profissão de motorista, ao passo que
o paradigma registra a atividade de motorista de caminhão, de modo que, pela falta de
demonstração da alegada identidade fática, verifica-se em verdade a ausência de
divergência sobre direito material em tese.
Ademais, a análise do julgado demonstra que a improcedência do pedido apoiouse em aspectos fáticos-probatórios, uma vez que o tipo de atividade (leve, moderado ou
pesado) é obtido pela descrição das atividades exercidas pelo recorrente constantes do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Desta forma, a eventual superação do entendimento do Juízo de origem
implicaria o revolvimento da prova já analisada, o que encontra óbice na Súmula nº 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 agravo.
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região decidiu, à unanimidade, 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 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz

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

15. 0509437-03.2019.4.05.8201
Recorrente: Edineuza Maria Barbosa
Adv/Proc: Mario da Silva Moreno (PB027110 ) e outro
Recorrido (a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal e outros
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIORECLUSÃO. BAIXA RENDA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE AFERIÇÃO.
POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO
SOCIAL DO DEPENDENTE DO SEGURADO ENCARCERADO. INCIDENTE IMPROVIDO.
Vistos...
I.

O histórico.

Trata-se Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência suscitado por
EDINEUZA MARIA BARBOSA junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Aduz: a) que a TRSJPB teria desconsiderado o entendimento da TNU firmado no
Tema 169 ao afastar a possibilidade de flexibilização do conceito de “baixa renda” para
fins de concessão de auxílio-reclusão, por entender necessária a comprovação de
situação de hipossuficiência; b) dissenso jurisprudencial em face de julgado proferido
pela 1ª TRSJPE que entendeu pela flexibilização do critério econômico, considerando
caracterizada a hipossuficência.
Requer o conhecimento do presente incidente e, no mérito, o provimento para
que seja reformado o acórdão da TRSJPB, reconhecendo preenchido o critério
econômico e, consequentemente, o direito ao benefício previdenciário de auxílioreclusão.

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”.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de flexibilização do critério econômico
definidor da condição de baixa renda, para efeito de concessão do auxílio-reclusão.
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela flexibilização do critério
econômico quando for necessária a proteção social dos dependentes do segurado:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO
ECONÔMICO. PROTEÇÃO SOCIAL DOS DEPENDENTES DO SEGURADO.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu: "nos termos da IN
77/2015, para ter direito ao beneficio, a renda mensal do(a) detento(a)
deveria ser inferior a R$ 1.025,81, à época da prisão (art. 13 da EC
20/98). O recluso estava empregado quando do encarceramento.
Mantinha vínculo com a empresa CEI Comércio e Instalações Elétricas
desde 16/06/2014, registro de salário em CTPS de R$ 1.067,00. A
remuneração constante do sistema CNIS é parcial, de R$ 533,50.
Assim, deve ser utilizada a renda constante da CTPS. Mesmo se
verificada a última remuneração integral, relativa ao vínculo anterior
(03/03/2014 a 28/05/2014, empresa Sullivan Stefani), o limite estaria
extrapolado, já que a remuneração foi de R$ 1.111,32 em abril/2014.
Ultrapassado o limite legal para o recebimento do beneficio, em
qualquer das hipóteses acima, com o que o beneficio não pode ser
concedido" (fl. 133, e-STJ).
2. A jurisprudência do STJ assentou que os requisitos para a concessão
do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. A questão foi
pacificada após o julgamento do REsp 1.485.416/SP, submetido à
sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a flexibilização
do critério econômico para deferimento do beneficio de auxílioreclusão, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o
valor legalmente fixado como critério de baixa renda, quando for
necessária a proteção social dos dependentes do segurado, como no
caso dos autos. No mesmo sentido: AREsp 589.121/SP, Relatora

Ministra Assusete Magalhães, DJe 28/4/2015; REsp 1.694.029/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 12/9/2017; REsp
1.754.722/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24/8/2018;
REsp 1.742.998/RS, Min. Sérgio Kukina, 13/06/2018; REsp
1.656.708/SP, Min. Mauro Campbell Marques, 7/4/2017; AREsp
585.428/SP, Min. Regina Helena Costa, 17/9/2015; AREsp 590.864/SP,
Min. Sérgio Kukina, 14/8/2015.
3. Recurso Especial provido. (STJ, 2ª. T., REsp 1759338/SP, rel. Min.
Herman Benjamin. DJe 04/02/2019) (grifou-se)
Sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, a Turma Nacional de
Uniformização decidiu pela possibilidade de flexibilização do critério da renda máxima
do segurado instituidor do benefício de auxílio-reclusão, in verbis:
"É possível a flexibilização do conceito de “baixa-renda” para o fim de
concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão desde que
se esteja diante de situações extremas e com valor do último saláriode-contribuição do segurado preso pouco acima do mínimo legal –
“valor irrisório”." (TNU, Tema 169, PEDILEF 000071330.2013.4.03.6327, rel. Juiz Federal Ronaldo José da Silva, Data de
publicação 01/03/2018) (grifou-se)
Portanto, há possibilidade de flexibilização do critério econômico definidor da
condição de baixa renda quando, na análise do caso concreto, restar demonstrada
situação extrema para fins de proteção social dos dependentes do segurado recluso.
Desta forma, a não comprovação da existência de situação extrema de
hipossuficiência inviabiliza a flexibilização do critério econômico, não sendo suficiente a
mera declaração que o segurado se inclui no conceito de baixa renda.
Firmada a premissa, passo à análise do caso concreto.
O acórdão da Turma Recursal de origem (TRSJPB) foi categórico ao afirmar
ausente prova que demonstrasse hipossuficiência dos dependentes do segurado,
julgando improcedente o pleito de concessão de auxílio-reclusão, com base nos
seguintes fundamentos:
“7. Em consulta feita ao CNIS, a remuneração do segurado, na época
do recolhimento à prisão, correspondia a R$ 1.134,20 (mil cento e
trinta e quatro reais e vinte centavos), logo, acima do teto estabelecido
pela Portaria Interministerial MPS/MF n. º 13, de 9/1/2015.
8. Não obstante ter sido declarado que o segurado se inclui no
conceito de baixa renda, tal alegação por si só não possibilita a
flexibilização do critério econômico, sendo necessário que justificasse
por meios de prova a sua situação de hipossuficiência, o que não o

fez, razão pela qual se nega provimento ao recurso da autora pelos
fundamentos supramencionados.” (grifou-se)
Assim, o acórdão recorrido analisou a questão sob o prisma ora definido,
firmando a impossibilidade de flexibilização do critério econômico em virtude da
indispensabilidade da hipossuficiência (necessidade de proteção social dos dependentes
do segurado).
Não se cogita do precedente da TRU firmado nos Autos n. 050598794.2015.4.05.8200 (= Rendimento inferior ao valor máximo previsto para o Bolsa Família
não afasta a qualidade de segurado facultativo de baixa renda), sessão de julgamento
de 30/04/2018, posto ali haver-se discutido a descaracterização da qualidade de
segurado facultativo de baixa renda pelo exercício de atividade remunerada, questão
jurídica distinta.
Não sendo o caso de revaloração jurídica de prova ou requalificação jurídica de
fatos, pois não há na decisão combatida registro de elementos probatórios, avaliar para
além do delineado no acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
que atrai a incidência da Súmula 42 da TNU: “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Vale destacar que compete à Turma de Origem a análise soberana do conjunto
fático-probatório, não atuando esta Turma Regional como instância revisora, mas sim
uniformizadora de teses de direito material.
Assim, é o caso de negar provimento ao pedido de uniformização.
III. Dispositivo
Ante o exposto, voto por:
a) CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização interposto
pelo autor;
b) PROPONHO a fixação da seguinte tese: “A possibilidade de flexibilização do
critério econômico definidor da condição de baixa renda, para efeito de
concessão do auxílio-reclusão, está condicionada à efetiva comprovação da
situação extrema (Tema 189 da TNU), a tanto não equivalendo a mera
declaração que o segurado se inclui no conceito de baixa renda”
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, fixando tese (“A possibilidade de
flexibilização do critério econômico definidor da condição de baixa renda, para efeito
de concessão do auxílio-reclusão, está condicionada à efetiva comprovação da
situação extrema (Tema 189 da TNU), a tanto não equivalendo a mera declaração que
o segurado se inclui no conceito de baixa renda”), nos termos do voto do relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso, fixando tese “A possibilidade de flexibilização do critério
econômico definidor da condição de baixa renda, para efeito de concessão do auxílioreclusão, está condicionada à efetiva comprovação da situação extrema (Tema 189 da
TNU), a tanto não equivalendo a mera declaração que o segurado se inclui no conceito
de baixa renda”, nos termos do voto do Relator. Vencidos, Dr. Fábio e Dr. Nagibe que
não fixavam tese.
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 Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU
16. 0523886-75.2019.4.05.8100
Recorrente: Ângela Mauricio Dos Santos
Adv/Proc: WILLIAM MAGALHÃES LESSA (CE032848 )
Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral da União
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. BANCO DE

HORAS. INDENIZAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COTEJO FÁTICOANALÍTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Vistos...
I.

O histórico.

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência de
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por ÂNGELA MAURÍCIO
DOS SANTOS junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face da UNIÃO.
Aduz: a) que foi realizado o efetivo cotejo analítico entre a decisão recorrida e o
acórdão paradigma demonstrando a divergência jurisprudencial; b) que a 2ª TRSJCE
“entendeu que as resoluções interna corporis, de caráter infralegal, prevaleceriam sobre
o direito social à remuneração pelo trabalho extraordinário, de ordem constitucional
(art. 7º, XVI, da CF/88)”; c) dissenso em face de julgado proferido pela 1ª TRSJCE no
sentido de que “a Administração demandou o trabalho extraordinário, tanto que
constam mais de trezentos e sessenta e nove horas além do expediente normal
acumuladas, mas não assegurava efetivamente compensação ou mesmo conversão em
pecúnia do trabalho extraordinário prestado pela servidora, o que representa violação
das normas contidas nos arts. 7o, XVI, c/c art. 39, § 3o da CF/88, assim com no art. 73
da Lei no. 8.112/90.”
O incidente foi inadmitido na origem, sendo os autos remetidos a esta Regional
por força de agravo.
Requer o provimento do agravo para conhecer e dar provimento ao incidente de
uniformização.
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”.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a agravante não
trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada.
O conhecimento do pedido de uniformização está condicionado à realização do
necessário cotejo analítico, bem como à apresentação do dissídio jurisprudencial.
É ônus da parte recorrente realizar o cotejo analítico entre o acórdão impugnado
e os paradigmas apresentados, evidenciando o dissídio alegado, sob pena de inadmissão
do incidente.

Deve ser evidenciada a identificação precisa da divergência jurisprudencial de
sorte a demonstrar analiticamente tanto a efetiva identidade da base fática, quanto à
diferença do tratamento jurídico dado, não sendo suficiente a mera transcrição de
trechos dos julgados, como ocorreu no presente caso.
Quanto a este requisito decidiu a Turma Nacional de Uniformização:
“A petição do incidente de uniformização deve conter
obrigatoriamente a demonstração do dissídio, com a realização de
cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as
questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com
reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das
teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de
interpretações para a mesma questão de direito” (TNU, PEDILEF
200638007233053, rel. Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz
Palumbo, DOU 24/10/2014).
Na espécie, apesar da transcrição dos julgados, não foram demonstradas as
circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
paradigma (art. 14, V, “c”, da Resolução n. 586/2019 - CJF).
À luz do exposto, não evidenciada a existência de cotejo analítico, inviabiliza-se
a análise do incidente, pelo que a decisão agravada deve ser mantida.
III.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
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 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

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

17. 0501426-42.2020.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
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
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS QUE
COMPÕEM O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E
AUXÍLIO-SAÚDE. POSSIBILIDADE. INCIDENTE IMPROVIDO.
Vistos...
I.

O histórico.

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado pela UNIÃO
junto à decisão proferida na Ação Especial movida por MARGARETH DOLORES DOS
SANTOS CARDONA.
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.

Destaco que este processo foi retirado da pauta da 35ª Sessão, realizada em 7
de junho de 2021. Na oportunidade, o Colegiado, por maioria e vencido este relator,
deliberou no sentido de não suspender o julgamento em face do Tema 1.086/STJ.
Apresento, pois, o voto de mérito.
Era o que cumpria historiar.
II.

Os fundamentos.

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.
A Turma Recursal de origem consignou que as rubricas que compõem a
remuneração do servidor, dentre elas o abono de permanência, auxílio-alimentação e
auxílio-saúde, deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio
em pecúnia. A 3ª TRSJCE reconhece a possibilidade de inclusão do abono de
permanência, excluindo, no entanto, os valores recebidos a título de auxílioalimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde, dada sua natureza indenizatória.
A União não questiona a inclusão do abono de permanência e o cotejo dos
julgados revela incontroversa a sua repercussão na base de cálculo da referida licença.
A questão restringe-se, pois, em saber a repercussão do auxílio-alimentação e
do auxílio-saúde sobre a licença-prêmio indenizada devida aos servidores públicos
regidos pela Lei 8.112/1990.
O direito à licença-prêmio indenizada está embasado na redação original do art.
87 da Lei 8.112/1990 que assegurava ao servidor, após cada quinquênio ininterrupto de
serviço, 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a
remuneração do cargo efetivo.
Por sua vez, o artigo 41 do mesmo diploma legal estabelece que remuneração é
o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei.
Necessária, então, a definição se os auxílios em questão se inserem no conceito
de remuneração do cargo efetivo do servidor. A resposta é, intuitivamente, positiva. Isso
porque se (a) há o direito de gozo do período de licença prêmio com a remuneração do
cargo efetivo e, em caso de não gozo, (b) o direito à indenização desse período se ela
não for gozada, não há muita dúvida de que toda a remuneração (com as vantagens
pecuniárias que a compõem) há de ser garantida.
De fato, a legislação de regência determina ser devido o pagamento de auxílioalimentação por dia trabalhado no efetivo desempenho do cargo, não fazendo qualquer
exclusão em relação a período de férias ou de licença. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FÉRIAS. LICENÇAS. AFASTAMENTOS. DESCONTO. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O acórdão recorrido consignou que "o IBAMA contestou o feito
alegando a falta de interesse processual, uma vez que a Administração
não efetua qualquer desconto do auxílio-alimentação nos períodos de
afastamento considerados, legalmente, como de efetivo exercício, a
teor do art. 102, da Lei nº 8.112/90, tais como férias, licença para
capacitação, entre outros, situação corroborada pela informação
oriunda do Ofício nº 165/2012" (fl. 241, e-STJ) e que "o sindicato não
demonstrou, sequer por amostragem, a prefalada ilegalidade
relativamente a um ou alguns dos substituídos, de forma a comprovar
o alegado desconto do auxílio-alimentação nas hipóteses referidas" (fl.
242, e-STJ)
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial - de que
Administração, no caso o Ibama, efetua desconto do auxílioalimentação durante as férias, licença-prêmio por assiduidade e
afastamentos para estudo/aperfeiçoamento - , a qual busca afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ademais, a Administração Pública está atuando em sintonia com o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o auxílio-alimentação é devido por dia de trabalho no efetivo
desempenho do cargo, incluindo as férias e licenças, nos termos do
art. 102 da Lei 8.112/1090.
5. Agravo Regimental não provido. (STJ, 2ª. T., AgRg no REsp
1528084/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/09/2015)”.
Verifica-se que o benefício é devido durante as ausências computadas como
efetivo exercício pela 8.112/90, inserindo-se, pois, no conceito de remuneração do
servidor.
Mais explicitamente, decidiu aquela Corte textualmente afirmando que as
rubricas auxílio-alimentação e auxílio-saúde, por comporem a remuneração do servidor,
deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO

ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇAPRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que
compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de
cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o
auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde
suplementar. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe 4.12.2014.
2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.” (STJ, 1ª. T., AgInt
no AREsp 475.822/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
19/12/2018).
De igual modo, decidiu a Turma Nacional de Uniformização, firmando tese no
sentido de que:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
FORMULADO PELA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO.
BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA. VERBA DE
CARÁTER REMUNERATÓRIO. ACORDÃO DA TURMA DE ORIGEM DE
ACORDO COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO É DEVIDO
POR DIA DE TRABALHO NO EFETIVO DESEMPENHO DO CARGO,
INCLUINDO AS FÉRIAS E LICENÇAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DA LEI
8.112/1090. PEDILEF CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) tratando-se o
auxílio-alimentação de verba de caráter permanente, que compõe a
remuneração, assim como o abono permanência, não deve ser
excluído da base de cálculo da licença-prêmio.” (TNU, PEDILEF n.
5000412-91.2015.4.04.7105, rel. Juíza Federal Carmen Elizangela Dias
Moreira de Resende, Data de publicação 29/05/2018)
Vê-se, portanto, que sedimentado entendimento de que os referidos auxílios
repercutem na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
Nesse diapasão, para efeito de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia,
deve-se observar as rubricas auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
Em relação ao caso concreto submetido a julgamento, não há necessidade de
análise de matéria fática, incontroversa, de onde é de ser aplicada a Questão de Ordem
n. 38 da TNU (Em decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a
Turma Nacional aplicar o direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo,
desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite
reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo para
tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou Regional).

III.

Dispositivo.

Ante o exposto:
a) NEGO PROVIMENTO ao pedido de uniformização interposto pela União;
b) PROPONHO, neste âmbito regional, a seguinte tese: “Repercutem na base de
cálculo da licença-prêmio indenizada as rubricas auxílio-alimentação e
auxílio-saúde, por comporem o conceito de remuneração do servidor.”
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, fixando tese (“Repercutem na base
de cálculo da licença-prêmio indenizada as rubricas auxílio-alimentação e auxíliosaúde, por comporem o conceito de remuneração do servidor.”), nos termos do voto
do relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao
recurso, fixando tese “Repercutem na base de cálculo da licença-prêmio indenizada as
rubricas auxílio-alimentação e auxílio-saúde, por comporem o conceito de
remuneração do servidor”, nos termos do voto do Relator. Vencidos Dr. Flávio, Dr.
Fábio e Dr. Eduardo.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª

TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

18. 0503004-71.2019.4.05.8204
Recorrente: IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (CI)
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Weberton Antonio Dos Santos
Adv/Proc: Rafaela Vieira Gomes (PB014238 )
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
PELO IBGE. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. PRECEDENTE DA TURMA REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. CONSONÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 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 pelo INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE junto à decisão proferida na Ação
Especial movida por WEBERTON ANTÔNIO DOS SANTOS.
Aduz: a) que a TRSJPB entendeu devido o pagamento da indenização por
trabalho de campo a servidores temporários do IBGE; b) dissenso jurisprudencial em
face de decisões proferidas pelas TRSJRN e 1ª TRSJPE que entenderam indevido o
pagamento de indenização de campo a servidores temporários do IBGE.
Requer o provimento do agravo para conhecer e dar provimento ao incidente de
uniformização no sentido de ser indevido o pagamento da denominada indenização por
trabalho de campo a servidor contratado por tempo determinado.
Inadmitido o recurso pela Presidência desta TRU, os autos foram distribuídos por
força de agravo.
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, o acórdão recorrido reconheceu o direito de pagamento da referida
indenização ao servidor, dando parcial provimento ao recurso inominado do IBGE
apenas para afastar a possibilidade de pagamento cumulativo nos casos de mais de um
deslocamento ocorrido no mesmo dia. Confira-se:
“1. Trata-se de ação em que a parte autora, servidor público
contratado por tempo determinado, na forma da Lei 8.745/93,
ocupante de cargo de agente de pesquisa e mapeamento da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, pretende o
pagamento da denominada indenização por trabalho de campo.
(...)
4. 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.
5. Assim, no caso 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.
(...)
10. Assim, assiste razão ao IBGE, no ponto, de modo que é o caso de
dar parcial provimento ao recurso do IBGE para que se observe,
quando do cálculo das parcelas referentes à indenização de campo, a
não cumulatividade de pagamento da indenização de campo nos
casos de mais de um deslocamento ocorrido no mesmo dia.”
De se destacar que não houve pedido de uniformização relativo à questão da
possibilidade de pagamento cumulativo da vantagem, tendo sido apresentado apenas
incidente de uniformização proposto pelo réu.
Na espécie, pois, a controvérsia diz respeito à concessão da vantagem pecuniária
denominada indenização por trabalho de campo, prevista no art. 16 da Lei 8.745/91, a
trabalhadores contratados pelo IBGE por tempo determinado.
Acerca da questão controvertida, esta Turma Regional de Uniformização, em sua
34ª Sessão de Julgamento, firmou entendimento no seguinte sentido:
“INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

INDENIZAÇÃO DE CAMPO. ART. 16 DA LEI 8.216/91. ART. 4 DO
DECRETO 5.992/06. PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADMITIDO E
IMPROVIDO. (...) Assim, é devido o pagamento da vantagem
pecuniária denominada indenização de campo a servidores
temporários contratados sob a égide da Lei nº. 8.745/91, uma vez
preenchidos os requisitos do art. 16 da Lei nº. 8.216/91.” (TRU,
PROCESSO 0512014-25.2017.4.05.8200, rel. Juíza Federal Kylce Anne
Pereira Collier de Mendonça, data de julgamento 15/03/21) (grifouse)
Destarte, bem evidenciada a harmonia entre o entendimento do acórdão
recorrido e a jurisprudência desta TRU, afigura-se descabido o incidente de
uniformização, por incidência analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe
Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização
de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do
acórdão recorrido.”
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 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira

Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

19. 0500806-97.2020.4.05.8504
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Sinelaine Da Silva Medeiros Freitas
Adv/Proc: Pedro Bruno Gois Santos (SE007166 )
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO.
DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA ANÁLISE FÁTICA.
PRETENSÃO DE REEXAME. 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 interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS junto à decisão proferida na Ação Especial movida
por SINELAINE DA SILVA MEDEIROS FREITAS.
Aduz: a) que a TRSJSE consignou configurado o dano moral por entender que a
conduta do INSS, ao negar a concessão de benefício por incapacidade, violou direito da
personalidade do autor; b) dissenso jurisprudencial em face de decisão proferida pela
3ª TRSJCE que firmou entendimento no sentido de que “o só fato de um benefício
previdenciário ter sido suspenso ou indeferido não caracteriza, de plano, a ocorrência de
situações humilhantes, vexatórias ou que causem algum distúrbio psíquico mais sério a
ponto de gerar dano moral no segurado”.
Requer o provimento do agravo para que se conheça e seja dado provimento ao
incidente de uniformização, afastando a configuração do dano moral.
Inadmitido o incidente de uniformização, os autos foram distribuídos por força
de agravo.

Era o que cumpria historiar.
II. Os fundamentos.
Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.
A questão suscitada no recurso do INSS é a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais em razão de indeferimento de benefício previdenciário.
A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização orienta-se no sentido de
que a cessação indevida de benefício previdenciário, não gera, por si só, o dever de
indenizar. Orientação que parece, por tudo, aplicável à hipótese de indeferimento do
benefício, cujos efeitos se assemelham ao cancelamento. Confira-se:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. DANOS
MORAIS “IPSO FACTO”. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público,
pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que,
mantendo
a
sentença,
acolheu
pretensão indenizatória contra o ato que cessou, indevidamente, o
benefício de pensão por morte da parte autora. No caso, entendeu-se
que, tendo-se em vista que o benefício tem natureza alimentar e que
a cessação decorreu de equívoco do INSS, por ele mesmo reconhecido,
o aludido ato tem potencialidade danosa para gerar dano moral.
2. O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente
recurso, concluiu, valendo-se da fundamentação da sentença, nos
seguintes
termos:
A
análise
da
documentação apresentada permite concluir que o INSS cessou o
benefício de pensão por morte, titularizado pelos autores, de maneira
equivocada.
Ao
tomar
conhecimento
do
ocorrido, a autarquia reconheceu a ocorrência do erro e o sanou. [...]
No presente caso, embora a parte autora não tenha comprovado a
lesão causada em seu patrimônio moral em razão da cessação do seu
benefício previdenciário, aplica-se o entendimento do STJ, no sentido
de que 'não há falar em prova do dano moral, mas, apenas, do fato
que lhe deu causa' (REsp 595355/MG, Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 11.04.2005). Isso porque se está diante de
cessação indevida, decorrente de equívoco administrativo, de
benefício de natureza alimentar devido a menor, merecedor de
especial proteção por parte do Estado (arts. 4º, 5º, 6º e 7º, Lei
8.069/90). É possível, neste caso específico, presumir a ocorrência do
dano. Assim, a caracterização do dano moral depende apenas da
verificação da existência de um fato potencialmente ensejador de um

aborrecimento, humilhação ou sentimento negativo ao ofendido,
prescindindo de específica comprovação da dor sofrida, uma vez que
impossível a demonstração concreta de um sentimento.
3. O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização,
por entender que o acórdão recorrido está em confronto com a
jurisprudência da TR/BA: “A cessação indevida do benefício de pensão
por morte não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo
imprescindível a demonstração dos danos morais sofridos. 3. Não
tendo o autor se desincumbido do ônus de provar a ocorrência efetiva
dos danos morais, incabível se torna a indenização pleiteada.”
*****Do voto do relator, colhe-se o seguinte: “Sustenta o autor, por
intermédio do recurso às fls. 33/37, o cabimento da condenação do
INSS em indenização por dano moral, em face da suspensão do
benefício de sua aposentadoria por invalidez, sob o argumento de,
estando vivo, ser declarado morto, e, em face do supracitado
cancelamento, ter dependido de terceiros para se manter vivo, por
culpa única e exclusiva da Autarquia. Acrescenta que na hipótese de
dúvida quanto ao dano moral sofrido, teria o recorrente direito
incontroverso a ser indenizado pelo INSS, com base na
responsabilidade civil objetiva da Administração Pública.” (Processo
n.º 200333007440062, relatora a Juíza Federal Cynthia de Araújo Lima
Lopes, julgado no dia 30/08/2004)
4. 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).
5. No caso, o incidente comporta conhecimento. Do cotejo entre o
acórdão recorrido e o julgado paradigma, observo que está
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito
material
posto
em
análise
nos
autos.
6. A questão jurídica posta nesta demanda é a seguinte: o
cancelamento indevido do benefício de pensão por morte gera, ou
não, por si só, ou seja, “ipso facto” ou “in re ipsa”, o direito à
indenização por danos morais. O acórdão recorrido entende que sim,
enquanto o paradigma concluiu em sentido diametralmente oposto.
7. Nos termos do art. 186, bem como do art. 927, ambos do Código
Civil, a reparação de danos, morais ou materiais, via de regra,
depende, entre outros, da demonstração do caráter ilícito do ato
apontado como lesivo. No caso do dano moral, além de ilícito,

necessário que se demonstre que o ato tem potencial para abalar os
elementos integrantes da personalidade, materiais ou imateriais,
como a honra, a dignidade, o bem-estar físico e psicológico (art. 5.º, V
e X, da CR/88). Como os fatos da vida são complexos e variados, e as
pessoas possuem sensibilidade bastante diferentes para lidar com
eles, não é recomendável, em nome da previsibilidade do direito e da
estabilidade das relações jurídicas, bem como em nome da busca pela
objetividade e pela coerência no tratamento judicial do tema (arts. 926
e 927 do CPC/2015), que seja exigida prova, em cada caso concreto,
acerca do abalo realmente experimentado por aqueles que pleiteiam
esse tipo de dano. Dessa forma, adota-se a técnica de avaliar se os
atos/fatos apresentados como causa de pedir possuem, ou não, à luz
da experiência compartilhada pelos julgadores, passados e presentes,
potencial para causar dano moral. Em suma, exige-se a demonstração
do potencial lesivo, não da lesão mesma. Nos casos de demandas
repetitivas, os fatos podem ser objetiva e genericamente analisados,
concluindo-se se são, ou não, geradores de danos morais “ipso facto”
ou
“in
re
ipsa”.
8. Nos casos de cancelamentos indevidos de benefícios ou nos casos
de não concessão de benefícios tidos, posteriormente, como devidos
pelo
Poder
Judiciário,
por
exemplo, entendo que não possuem, por si só, potencial suficiente
para serem considerados como causadores de danos morais. É que os
entes públicos atuam sob as balizas da estrita legalidade e operam, no
caso do INSS, com grande volume de atendimentos, de modo que
entendo que equívocos e divergência na interpretação do fato e do
direito aplicável fazem parte do próprio funcionamento estatal, de
sorte que, não havendo qualquer circunstância a tornar o caso
especialmente dramático, penso que não se deve considerar esses
atos como geradores “ipso facto” de danos morais.
9. Em tais termos, o caso é de se dar parcial provimento ao incidente
de uniformização do ente público, porém para determinar o retorno
dos autos à TR de origem, a fim de que, afastada a tese constante no
acórdão recorrido, seja realizada adequação do julgado. (TNU, PEDILEF
50003043120124047214, rel. Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra, Data
de publicação 12/09/2017)
Destarte, não havendo presunção de dano pelo mero indeferimento ou
cancelamento de benefício, imprescindível a demonstração dos danos morais sofridos.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGADO CORTE INDEVIDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS

PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (STJ, 2ª. T.,
AgInt no AREsp 1636687/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
16/09/2020) (grifou-se)
“PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FACE À
CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE FUNDAMENTA A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL,
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECISÃO EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA TNU.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADA. QUESTÃO DE
ORDEM N.º 13/TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.” (TNU, PEDILEF
0092602-26.2016.4.02.5151, rel. Juiz Federal Jairo Gilberto Schafer,
Data de publicação 13/03/2020.) (grifou-se)
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
DANOS MORAIS. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1.
EMBORA A TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO JÁ TENHA
AFASTADO A POSSIBILIDADE DE A SUSPENSÃO OU O
CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONSTITUIR
CAUSA SUFICIENTE PARA GERAR DANO MORAL IN RE IPSA OU IPSO
FACTO (CF. PEDILEF 50003043120124047214, REL. JUIZ FEDERAL
BIANOR ARRUDA BEZERRA, J. 22/06/2014), A TURMA RECURSAL DE
ORIGEM PROCEDEU À ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA, COM A
DESCRIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, PARA CONDENAR O
INSS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 2. A
SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO EXIGIRIA NOVA
AVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO, O QUE EXCEDE OS LIMITES DE
COGNIÇÃO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO (ENUNCIADO N. 42, DA
SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU). 3. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. (TNU, PEDILEF 050679487.2015.4.05.8500, rel. Juiz Federal Fábio César dos Santos Oliveira,
Data de publicação 17/09/18.) (grifou-se)
Na espécie, verifica-se que a Turma Recursal de origem procedeu à análise da
situação fática e entendeu que o fato narrado acarretou transtornos que superam os
simples dissabores da vida cotidiana, concluindo, assim, pela configuração de dano
moral:
“O dano moral em concreto também foi comprovado, pois uma pessoa
que perde um membro em acidente, impossibilitada de trabalhar no
único oficio que conhece (lavradora) e do qual poderia obter seu
sustento, ve-se privada da fonte de subsistência substitutiva do seu
trabalho em razão de estado de incapacidade, obtém resposta
negativa flagrantemente ilegal da autarquia e, mesmo depois de

insistir na busca de seu direito na via extrajudicial, obtém apenas parte
de sua pretensão legítima, sofre abalo em sua higidez mental, em
razão das angústias além do normal que se abateram sobre ela,
privada da saúde, de um membro de seu corpo, dos meios para pagar
suas contas naquele período, não poder honrar seus compromissos,
alimentar a si e aos seus, o que ultrapassa os limites do "mero
aborrecimento".
Apenas para argumentar, "mero aborrecimento" poderia ter tido, por
exemplo, o servidor público federal bem remunerado, a quem deixa
de ser pago parte de num mês uma gratificação qualquer, parcela não
significante de sua remuneração; ou o advogado público a quem, por
erro da Administração, deixa de ser pago uma mensalidade de seus
honorários de sucumbência; ou um juiz federal a quem deixe de ser
pago eventualmente parcela da gratificação de acúmulo de acervo,
apesar de devida; pois terão como suportar as despesas comuns do
dia-a-dia, sem maiores apertos.
Mas uma segurada especial que perdeu a perna e não pode exercer
seu ofício, ver-se-á profundamente angustiada pela ausência de
recebimento das mensalidades devidas pela Previdência Social, a
incerteza de se receberia ou não, por não ter sequer como pagar as
compras de alimentos básicos, contas e água e energia elétrica, sem
mencionar a possibilidade de aluguel naquele período.
Por tais razões, a conduta ilegal da União violou concretamente direito
da personalidade do autor e, por isso, ela eve pagar-lhe indenização a
ser estabelecida com base na equidade (art. 6º da Lei n.º 9.099/95).”
Portanto, para se concluir em sentido contrário ao acórdão recorrido, acatando
as alegações recursais no sentido de que não restou configurado o dano moral, seria
imperioso o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 42
da TNU, que dispõe: “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

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao
Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Vencido Dr. Fábio.
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 Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE
20. 0506498-28.2020.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Candido Jose De Souza
Adv/Proc: Cicero Alves Saldanha (CE036201 )
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
INADMITIDO.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO/APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO

SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTE NOCIVO CALOR. EPI INEFICAZ. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO
PARADIGMA. REEXAME DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré em face da decisão proferida pela
Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da Presidência
da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, inadmitindo o incidente regional
de uniformização com fundamento no art. 14, V, d, do RITNU.
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 não deve prevalecer o entendimento do douto Presidente
desta TRU porque a questão em debate cinge-se tão somente à tese jurídica referente à
possibilidade ou não de cômputo de atividade como especial quando consta a informação
no PPP de que houve o uso de EPC eficaz para o agente CALOR. Em sede de incidente de
uniformização, cita como paradigma julgado da Primeira Turma Recursal do Ceará
(processo nº. 0520840-88.2013.4.05.8100S).
Nada obstante, não visualizo divergência do acórdão paradigma com o recorrido,
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização.
O acórdão da Primeira Turma Recursal do Ceará firmou entendimento no sentido de que
quando há no PPP informação de que houve o uso de EPC eficaz para o agente calor, resta
afastada a possibilidade de cômputo do tempo laborado como especial.
Ocorre que o acórdão recorrido reconheceu a especialidade dos períodos de 17.07.03 a
30.03.10 e 31.03.11 a 01.04.16, laborados com exposição ao agente calor, em razão da
ineficácia do EPI utilizado pelo autor e da inexistência de comprovação de que o EPC foi
realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente nocivo no tocante à exposição
individual do trabalhador. Para que não haja dúvida, vejamos trecho do decisum
combatido, proferido em sede de embargos de declaração, in verbis:
"(...).
Ademais, embora conste do PPP a informação acerca da utilização de EPC eficaz, o
documento também apresenta a informação de que o EPI não foi eficaz em relação ao
agente calor (anexo 12), inexistindo, portanto, comprovação de que o equipamento foi
realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente no que tange à exposição
individual do trabalhador.
(...)”.

Assim, percebe-se que os argumentos elencados pela parte recorrente em seu incidente
de uniformização encontram-se dissociados do fundamento do acórdão recorrido, não
havendo porque se falar, no caso em apreço, em divergência de entendimento a ser
unificada pela TRU. A propósito, verifique-se o teor da Questão de Ordem nº. 22 da Turma
Nacional de Uniformização, aprovada na sua 8ª Sessão Ordinária, em 16/10/2006: “É
possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando
o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.”
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 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao
Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Vencidos Dr. Flávio e Dr. Eduardo.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao

titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

21. 0504945-13.2020.4.05.8013
Recorrente : José Pedro dos Anjos
Adv/Proc: Edes Soares de Oliveira (AL005777 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
INADMITIDO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COISA
JULGADA. MATÉRIA PROCESSUAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.259/01. REEXAME DE
PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida pela
Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da Presidência
da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, inadmitindo o incidente regional de
uniformização com fundamento no artigo 14, V, d e e, do RITNU.
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, em seu recurso, limita-se a alegar a “aplicabilidade analógica do agravo
interno por força do princípio da colegialidade” e que “há a observância da similitude fática
e jurídica, bem como a transcrição da decisão recorrida, das decisões divergentes com
destaques importantes, bem como o cotejo analítico”, deixando de impugnar
especificamente os argumentos da decisão proferida pela Presdiência desta Turma
Regional de Uniformização.
A decisão agravada negou provimento ao agravo inominado sob o fundamento de que “o
fundo de direito do presente incidente é de natureza eminentemente processual
(reconhecimento ou não da coisa julgada). Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº 43
da TNU: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual".

Por sua vez, a Turma Recursal de origem manteve a sentença que extinguiu o feito, sem
resolução de mérito, pela existência de coisa julgada material em relação ao período
29.04.1995 a 15.12.1998, reconhecido como tempo comum nos autos do processo nº.
0512733-30.2010.4.05.8013.
Diante disso, ao caso aplica-se perfeitamente o entendimento de doutrina específica dos
recursos nos JEFs: “a manifestação recursal dissociada da decisão que busca impugnar ou
que veicula razões de ordem genérica – e por isso também desvinculada dos termos
específicos da decisão recorrida – é inepta, impertinente e, por isso, inadmissível” (SAVARIS,
José Antonio; XAVIER, Flavia da Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais.
3ª edição. Curitiba: Juruá, 2012, p. 71).
Ainda que ultrapassada esta questão processual, o recurso não seria provido.
Nas razões do incidente de uniformização, a parte autora alega, em síntese, que a
apresentação de documento novo afasta a preclusão consumativa e consequentemente a
coisa julgada. Por conseguinte, aduz que, ao entender pela ocorrência da coisa julgada, o
acórdão combatido divergiu do entendimento firmado pela Turma Recursal de Sergipe nos
autos do processo nº. 0502608-83.2013.4.05.8502S, no sentido de que o PPP acostado aos
autos deve ser considerado documento novo do qual o autor não dispunha ao tempo do
ajuizamento da ação anterior, no que se tem por afastada a preclusão consumativa
invocada.
O acórdão impugnado manteve a sentença que reconheceu a existência da cosia julgada
formada nos autos do processo nº. 0512733-30.2010.4.05.8013. Em sua fundamentação,
foi destacado que “(...). 5. Ora, na presente demanda, postula-se a revisão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição para que novamente se reconheça como tempo
especial o período de 29/04/1995 a 15/12/1998 com base em formulário PPP e Laudo
Técnico (anexos 10 e 11 destes autos) não apresentados na demanda anterior. Período este
que já foi objeto de análise e decisão judicial na ação anterior e sem qualquer mudança
fática, configurando a tripla identidade com esta demanda, incidindo a norma dos §§ 1º e
4º, do art. 337, do CPC. 6. O simples fato de nova prova ter sido apresentada (PPP e Laudo
Pericial de Insalubridade – anexos 10 e 11 destes autos) não afasta a configuração da coisa
julgada, pois, na espécie, o período de tempo envolvido é exatamente o mesmo em ambas
as demandas judiciais e, como já dito, foi objeto de análise judicial e sobre aquele período
emitido um juízo de valor (tempo comum), o qual transitou em julgado, sendo defeso a
qualquer juiz decidir novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do CPC.
7. Não se pode admitir que a parte autora venha a corrigir ou elaborar novas provas
documentais, adequando-se à legislação vigente ou à sentença de mérito anteriormente
proferida, já transitada em julgado, sob pena de configurar clara tentativa de burlar a coisa
julgada material.(...)”.
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pelo autor, ora agravante, a
matéria objeto do incidente de uniformização (alcance/rescisão da coisa julgada) é de
natureza eminentemente processual, o que é suficiente para impedir a admissão do
recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o cabimento do pedido de

uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o conhecimento da divergência,
que a questão versada seja de direito material. Nos estreitos limites da função
uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode avaliar o acerto ou desacerto da
decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias processuais. Com visto, na forma
da lei, sua atuação há de se restringir, necessariamente, à busca em manter uníssona a
interpretação da lei federal, mas exclusivamente sob o ponto de vista do direito material.
Desse modo, incide, na espécie, a Questão de Ordem nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente
de uniformização que verse sobre matéria processual".
Idêntica conclusão fora alcançada pela Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF n°
5027164-95.2013.4.04.7000, conforme decisão abaixo transcrita:
“Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente de uniformização
nacional. O Presidente da Turma Recursal asseverou serem aplicáveis as Súmulas 42 e
43/TNU. Nas razões do agravo, aduziu-se, em síntese, que o pedido de admissível. Apontouse que não de trata de reexame de provas ou de matéria processual. É o relatório.
Preliminarmente, conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de
admissibilidade e passo a analisar o pedido de uniformização. O presente recurso não
comporta seguimento. Segundo dispõe a Súmula 43/TNU, não cabe incidente de
uniformização que verse sobre matéria processual. Nesse sentido: PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL INADMITIDO. AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA. EXAME DE MATÉRIA PROCESSUAL. INCIDENTE NÃO
CONHECIDO. 1. A parte autora interpõe agravo contra decisão, proferida pelo MM. Juiz
Federal Presidente da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, que inadmitiu
Pedido de Uniformização de Interpretação da Legislação Federal, porque o requerimento,
nele veiculado, visava à nova apreciação de questão fática, o que não se ajusta às hipóteses
de cabimento do Pedido de Uniformização (enunciado n. 42, da súmula da jurisprudência
da TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria
de fato"). 2. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que o acórdão, prolatado em
julgamento de recurso inominado, diverge de entendimento da 1ª Turma Recursal da Seção
Judiciária de Santa Catarina (processo n. 5002757-69.2011.404.7202). Aduz que a 1ª Turma
Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco não reconhecido como especial o período de
15/04/2004 a 09/04/2010, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada, ao passo que
o entendimento da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina é no sentido
de que "lastro probatório documental inédito, aliado a um novo requerimento
administrativo, conferem alteração substancial da causa de pedir, justificando o
ajuizamento de nova ação judicial para postular benefício anteriormente indeferido". 3. Os
autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma Nacional
de Uniformização. 4. Em análise do recurso, observo que a matéria tratada no incidente é
eminentemente processual, uma vez que o acórdão prolatado, em julgamento de recurso
inominado, manteve a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada formada nos
autos n. 0535833-60.2009.4.05.8300. Na fundamentação do acórdão impugnado, foi
destacado que há sentença judicial transitada em julgado na qual o magistrado julgou
improcedente pedido para conversão do período trabalhado entre 15/04/2004 e
09/04/2010 em tempo especial, em razão da ausência de provas da especialidade. Na
presente ação, a parte autora afirma que o pedido deve ser submetido a novo julgamento,

porque houve a produção de novas provas que poderiam subsidiar a procedência do pleito.
5. Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, o art.14,
caput, da Lei n. 10.259/01, restringe a hipótese de cabimento do Pedido de Uniformização
à divergência relacionada à interpretação de questões de direito material, a qual não
abrange a análise de questões relacionadas ao alcance ou rescisão de coisa julgada (cf.
TNU, PEDILEF 200872580017119, Rel. Juiz Federal Luiz Cláudio Flores da Cunha, DOU
28/06/2013; PEDILEF 50162965920124047108, Rel. Juiz Federal Douglas Camarinha
Gonzales, DOU 19/06/2015). Portanto, aplica-se à hipótese a orientação do enunciado n.
43 da súmula da jurisprudência da TNU: "Não cabe incidente de uniformização que verse
sobre matéria processual". 6. Posto isso, voto pelo não conhecimento do PEDILEF, de acordo
com o art. 14, caput, da Lei n. 10.259/01, e o enunciado n. 43, da súmula da jurisprudência
da TNU (PEDILEF 05032946620134058311, Juiz Federal Relator FÁBIO CESAR DOS SANTOS
OLIVEIRA, julgado em 20/10/2016). Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com fulcro
no art. 8º, VIII, do RITNU. Intime-se.” (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
(Presidência) 5027164-95.2013.4.04.7000, MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES - TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 13/09/2017).
Outrossim, a pretensão de alterar o entendimento firmado pela Turma de origem acerca
do reconhecimento ou não da natureza especial da atividade exercida no período
29.04.1995 a 15.12.1998 dependeria de uma reanálise de todo o arcabouço probatório
presente nos autos, medida esta que não está abrangida pelo escopo do incidente de
uniformização. Neste sentido a 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 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

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

Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE

Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
22. 0503582-03.2020.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): José Antônio da Silva
Adv/Proc: João Campiello Varella Neto (PE030341D)
Origem: 2ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
Assunto: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU. REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO.

VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TR/PE
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno (anexo 33) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 32) que negou provimento ao

agravo interposto contra a decisão do Presidente da 2ª Turma Recursal de Pernambuco
que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo não merece prosperar.
Sustenta a autarquia ré que a questão em debate cinge-se tão somente à tese jurídica:
possibilidade ou não de se condenar o INSS ao pagamento de danos morais decorrentes
da cessação de benefício previdenciário. Todavia, a análise do presente caso demanda
o revolvimento das circunstâncias fáticas, uma vez que a condenação em danos morais
levou em consideração diversas peculiaridades do caso concreto. In casu, o Juízo a quo
considerou, para fixação do quantum indenizatório, a existência de erro por parte da
autarquia, que suspendeu indevidamente o benefício; o decurso de mais de sete meses
sem a correção do equívoco, bem como a idade da parte, pessoa idosa.
Assim, verifica-se que a parte ré pretende a rediscussão da matéria com o reexame das
provas produzidas nos autos, em evidente afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional
de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame da
matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do
presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Recife, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da

TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

23. 0512127-42.2018.4.05.8200
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Maria Lindomar Rolim Guimarães
Adv/Proc: Gustavo Adolfo Baby Gomes (PB047178A)
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
Assunto: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE URBANA. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA DATA DO PRIMEIRO
REQUERIMENTO. RENÚNCIA TÁCITA PELO SEGUNDO REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RELATÓRIO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo INSS à Turma
Regional de Uniformização (TRU), com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01,
em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária da Paraíba, que manteve sentença de procedência, na qual o recorrente

é condenado a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade urbana,
com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo deduzido em 12/06/2017.
Em suas razões, a autarquia recorrente repisa a tese de que a formulação de um
segundo requerimento administrativo, em 01/03/2018, configura renúncia tácita em
relação ao primeiro, devendo a DIB tomar por base a DER posterior.
No primeiro juízo de admissibilidade, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi
admitido, conforme decisão proferida pelo Juiz Presidente Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba (Anexo 28).
Por sua vez, em razão do reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários,
o incidente teve seguimento deferido pelo Presidente desta TRU, como se vê da decisão
do 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.
Pois bem.
Trata-se, na espécie, de demanda em que a parte autora, contribuinte individual (anexos
8/9), pretende a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana.
É fato que a recorrida requereu o benefício em 2 (dois) momentos: o primeiro, de NB
177.097.347-5, formulado em 12/06/2017 (anexo 03); e segundo (NB 179.994.793-6),
cuja DER corresponde ao dia 01/03/2018 (anexo 04).
A sentença, reputando preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do
benefício já na primeira DER, fixou a DIB com base no referido parâmetro.
Irresignada, a autarquia previdenciária defende a tese de que, ao deduzir o segundo
requerimento, a segurada manifesta a sua concordância com o que decidido na primeira
DER, daí emergindo, segundo sustenta, a renúncia tácita quanto aos valores atrasados
do requerimento pretérito.

Referida tese, no entanto, acabou sendo repelida pelo aresto recorrido (anexo 23),
proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da
Paraíba, quando assentado que “não há previsão de efeito de renúncia a direitos
anteriormente requeridos administrativamente em virtude da formulação de
novo requerimento administrativo”.
A divergência jurisprudencial restou comprovada, visto que o paradigma alçado aos
autos pelo recorrente, emanado pela Turma Recursal de Sergipe (050232826.2010.4.05.8500), perfilha entendimento diverso, segundo o qual a circunstância de
ter sido formulado novo pedido administrativo resulta na desistência tácita do pedido
anterior (anexo 25).
Nesse contexto, reconhecidas a divergência e a similitude fático-jurídica, passo ao
exame do mérito.
Com efeito, a propósito do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, reza o art.
49, da Lei nº 8.213/91:
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90
(noventa) dias depois dela; ou
b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando
for requerida após o prazo previsto na alínea "a";
II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. (g. n.);
O exame do regramento acima transcrito revela que o legislador não fez qualquer
distinção quanto à existência, como no caso, de mais de um requerimento
administrativo.
Relembre-se que o INSS, enquanto ente integrante da Administração Pública, deve
obediência ao princípio da legalidade, de índole constitucional.
Assim, à míngua de previsão legal quanto à alegada renúncia decorrente da formulação
de novo requerimento administrativo, filio-me ao entendimento sufragado no acórdão
recorrido.
Vale salientar que, sobre o tema aqui versado, a Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais firmou entendimento contrário ao que defende a autarquia
previdenciária, no que respeita ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço[1].
Na
verdade,
jamais
se
pode
admitir
a
ocorrência de renúncia tácita por parte do autor, quando o acolhimento ou não do
primeiro requerimento administrativo incumbe exclusivamente ao réu.
Dito de outro modo, como a parte não pode dispor daquilo que está fora do seu alcance,
inviável chancelar a tese recursal, de concordância ou renúncia tácita quanto ao que
anteriormente decidido.

Ante todo o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização Regional, mas para
negar-lhe provimento, firmando a tese de que: “À MÍNGUA DE PREVISÃO LEGAL A
RESPEITO, A FORMULAÇÃO DE UM NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO
SEGURADO NÃO INDUZ À RENÚNCIA TÁCITA QUANTO AO QUE DECIDIDO PELO INSS,
POR OCASIÃO DO EXAME DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR”.
É como voto, Excelências!
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal Relatora e dos
votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
Recife, 20 de setembro de 2021.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao incidente de uniformização, fixando a tese: “Formulação de novo
requerimento administrativo não induz renúncia tácita quanto a pedido administrativo
anterior”. nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

24. 0501478-20.2020.4.05.8306
Recorrente: Roberto Rodrigues Dos Santos
Adv/Proc: Adriano Santos De Almeida (PE035607)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
Assunto: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU. REEXAME
DA MATÉRIA DE FATO.

VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TR/PE
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno (anexo 54) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 53) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma Recursal de Pernambuco
que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional não apontou paradigma similar que viabilizasse o conhecimento
do recurso. Ademais, o(a) agravante pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
Conforme acórdão do anexo 42, o demandante teve indeferido o reconhecimento de
labor campesino, considerando o exercício de diversos vínculos urbanos ou não
comprovadamente rurais, como as funções de servente, motorista e motorista de
caminhão. A Turma Recursal de origem considerou que as atividades mencionadas,
apesar de desempenhadas na indústria canavieira, não são típicas do trabalhador rural,
razão pela qual não podem ser computadas para fins de aposentadoria por idade
campesina.
Não obstante o autor tenha apresentado, como paradigma, decisão da 1ª Turma
Recursal de Pernambuco, que reconheceu, como trabalho rural, períodos laborados
como motorista de caminhão em usina, na qualidade de empregado rural, verifica-se
que houve uma manifestação específica sobre o tema pela Turma Recursal de origem,
de modo que a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), pretende a rediscussão

da matéria com o reexame das provas produzidas nos autos, em evidente afronta à
Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame da
matéria de fato.
Ademais, consoante já ressaltado nas decisões antecedentes nestes autos, que
realizaram juízo de admissibilidade, não foi demonstrada a contento a similitude fática,
já que, no caso paradigmático, as atividades desempenhadas foram tratorista e
motorista, diversamente do caso dos autos, no qual o autor exercer também outras
atividades.
Portando, em que pese o esforço do recorrente em demonstrar a existência de teses
distintas, o caso incursiona na matéria fática, outra senda não havendo a seguir que não
a do desprovimento do Agravo, confirmando a decisão que deixa de conhecer do PRU.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos termos
do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Recife, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao
Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira

Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

25. 0512164-35.2019.4.05.8200
Recorrente: Horácio Rodrigues Frazão Neto
Adv/Proc: Gabriel Guaraná Dos Santos (PE026222D) e outro
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
Assunto: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO.

EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ATIVIDADE ESPECIAL. HABITUALIDADE E
PERMANÊNCIA. A AUSÊNCIA DE CAMPO ESPECÍFICO NO PPP NÃO GERA SUA
PRESUNÇÃO, DEPENDENDO A COMPROVAÇÃO DE PROVA EXPRESSA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo Autor em face de Acórdão
proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba que, mantendo a
sentença de parcial procedência, não reconheceu a especialidade da atividade, por
entender que a ausência de campo específico no modelo do PPP, não resulta em
presunção da habitualidade e permanência.
Defende o Recorrente, no entanto, que a ausência de campo específico para indicar se
a exposição se deu de forma habitual e permanente, resulta em presunção destas
(anexo 45). Colaciona julgados da TRU5 (0516098-19.2015.4.05.8013), da 2ª TR/PE
(0500393-04.2017.4.05.8306T), da 3ª TR/PE (0517281-37.2015.4.05.8300T).
O MM Presidente da TRU/5ª Região, proferiu decisão dando seguimento ao Incidente
de Uniformização Regional de Jurisprudência (Anexo 53).
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
nos acórdãos proferidos pela TRU5 (0516098-19.2015.4.05.8013), pela 2ª TR/PE
(0500393-04.2017.4.05.8306) e pela 3ª TR/PE (0517281-37.2015.4.05.8300)-Anexos
46/48.
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 possibilidade, ou não, de a ausência de campo
específico
no
PPP
gerar
presunção
de
que
o
labor
fora
prestado com habitualidade e permanência.
Assim, reconhecidas a divergência e a similitude fático-jurídica, passo a análise do
mérito.
È certo que a partir da edição da Lei 9.032/95, para fins de reconhecimento da
especialidade da atividade, passou a ser exigida a comprovação da habitualidade e
permanência da exposição aos agentes nocivos por intermédio dos formulários (SB-40
e DSS-8030), até a edição do Decreto n.º 2.172, de 5 de março de 1997, que
regulamentou a Medida Provisória n.º 1.523/96 (convertida na Lei n.º 9.528/97), que
passou a exigir o laudo técnico. Já a partir de janeiro de 2004, há obrigatoriedade da
comprovação mediante apresentação de Perfil Profissiográfico (PPP).
Atente-se ainda que o Decreto n. 3048/99, em seu art. 65, prevê que: Considera-se
tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem
intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do

cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço.
Como se vê, a legislação aplicável prescreve a obrigatoriedade da comprovação da
habitualidade e permanência ao agente nocivo, que, repita-se, a partir de 01/2004, se
dá através do PPP, sendo sua apresentação ônus do segurado.
Ora, neste contexto, o simples fato de o modelo do formulário PPP emitido pelo INSS
não trazer em seu bojo um “campo específico” para o registro da habitualidade e
permanência, por si só, não tem o condão de ensejar a presunção de que a exposição
operou-se de forma habitual e permanente, dependendo a sua comprovação de prova
expressa nos autos, sob pena de criação de presunção iuris tantum de atendimento aos
requisitos legais, para os quais a lei exige prova técnica.
De mais a mais, avulta consignar que o Acórdão recorrido expressamente registrou que
“No PPP (anexo 29, pgs. 10-14), não há, na descrição das atividades, a indicação de que
a exposição aos agentes calor e ruído se deu de forma habitual e permanente”.
Ante todo o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização Regional e negarlhe provimento.
É como voto, excelências.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal Relatora e dos
votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
Recife, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e negar
provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto da Relatora. Vencido,
parcialmente, Dr. Fábio.

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

26. 0502234-47.2020.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Maria De Lourdes Souza
Adv/Proc: Diego Fillipe Moreira Alves (PE031102)
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
Assunto: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU. REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO.

VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TR/PE
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno (anexo 46) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 41) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da 2ª Turma Recursal de Pernambuco
que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo não merece prosperar.

Sustenta a autarquia ré que a questão em debate cinge-se tão somente à tese jurídica:
possibilidade ou não de se condenar o INSS ao pagamento de danos morais decorrentes
da cessação de benefício previdenciário. Todavia, a análise do presente caso demanda
o revolvimento das circunstâncias fáticas, uma vez que a condenação em danos morais
levou em consideração diversas peculiaridades do caso concreto. In casu, o Juízo a quo
considerou, para fixação do quantum indenizatório, a existência de erro por parte da
autarquia, que suspendeu indevidamente o benefício; o decurso de vários meses sem a
correção do equívoco, bem como outras circunstâncias concernentes à parte autora.
Assim, verifica-se que a parte ré pretende a rediscussão da matéria com o reexame das
provas produzidas nos autos, em evidente afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional
de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame da
matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do
presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Recife, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal

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

27. 0502066-51.2020.4.05.8201
Recorrente: Erivaldo Mendes
Adv/Proc: Suhellen Falcão De França (PB015475)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
Assunto: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
CONHECIDO.

EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. AFASTADO o
RECONHECIMENTO após a data de emissão do ppp ANTE A NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. acórdão PARADIGMA
DESTACA EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS (DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO POR
MAIS DE 25 ANOS E REGISTROS NA CTPS) A PERMITIR DISPENSA DE ELABORAÇÃO DE
NOVO PPP. AUSÊNCIA DE sIMILITUDE FÁTICa. QUESTÃO DE ORDEM N. 22 da tnu.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela parte autora em face de Acórdão
proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba que, mantendo sentença
de parcial procedência, indeferiu o pedido de aposentadoria especial, embora
reconheça a atividade especial até a data da emissão do PPP (12/03/2018), por entender
que a comprovação da manutenção das condições especiais do exercício da atividade
demanda prova técnica.
Defende o Recorrente, no entanto, que existe entendimento jurisprudencial no sentido
do reconhecimento como especial de período posterior à data de emissão do PPP, dada

a continuidade da atividade especial pelo segurado (Anexo 25). Colaciona paradigma da
TR/SE - 0504558-94.2017.4.05.8500 (Anexo 26).
O MM Presidente da TRU/5ª Região, proferiu decisão dando seguimento ao Incidente
de Uniformização Regional de Jurisprudência (Anexo 29).
Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar.
VOTO
De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal
que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas
contrárias em situações semelhantes, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei
10.259/2001.
No caso em testilha, não vislumbro a demonstração da necessária divergência
jurisprudencial em torno de questão de direito material, a ensejar o conhecimento do
presente incidente.
Analisando detidamente o julgado recorrido, verifico que, a partir do arcabouço
probatório, concluiu a Turma Recursal de origem pelo reconhecimento da especialidade
dos períodos laborados até a data da emissão do PPP, por entender que a comprovação
da manutenção das condições especiais do exercício da atividade demandaria prova
técnica.
Já o julgado paradigma reconheceu da especialidade do labor, inclusive após a data da
emissão do PPP, fundado em outras provas que evidenciariam a continuidade
do labor, como o desempenho de mais de 25 anos de labor na mesma função e
registros na CTPS que dispensariam a elaboração de novo PPP para comprovar 1(um)
ano e 2 (dois) meses, permitindo-se considerar a continuidade da situação fática.
Em verdade, o que se conclui é que as fundamentações dos julgados cotejados não
partiram das mesmas premissas fáticas. Logo, não há como se inferir similitude fática
entre o julgado combatido e o acórdão paradigma.
Neste panorama, imperiosa é a incidência da Questão de Ordem nº 22, da TNU, que
assim dispõe:
Questão de Ordem nº 22: É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização
por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e
jurídica com o acórdão paradigma.
De se registrar, por derradeiro, que não há que se cogitar um revolvimento das provas
dos autos com vistas a sindicar eventual desacerto na análise e valoração promovida
pelo Colegiado de origem.
Isso porque tal medida não é permitida em sede de pedido de uniformização, cujo
escopo se circunscreve às questões de direito (recurso excepcional ou de estrito direito).
Neste sentido, o enunciado da Súmula nº 42 desta TNU:
Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Feitas essas considerações, sem maior digressão, o não conhecimento do pedido de
uniformização é medida que se impõe.
É como voto, excelências.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NÃO CONHECER do incidente de uniformização de
jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal Relatora e dos votos
orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, não conhecer
do incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

28. 0513532-79.2019.4.05.8200
Recorrente: Josenaldo Antonio Da Silva

Adv/Proc: Edyana Monteiro Freitas da Silva (PB017061) e outro
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

Assunto: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
CONHECIDO.

EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICa E JURÍDICA. QUESTÃO DE ORDEM N. 22 da tnu. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela parte autora em face de Acórdão
proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba que, mantendo sentença
de parcial procedência, indeferiu o pedido de reconhecimento da especialidade da
atividade exercida no período de 03/06/2013 a 29/01/2019, junto à usina Monte Alegre,
por entender que o PPP e o LTCAT não atendem ao disposto no Tema 174 da TNU.
Defende o Recorrente, no entanto, que o fato de a exposição aos agentes nocivos
ocorrer em períodos de safra, não caracteriza intermitência da atividade, uma vez que
a habitualidade e continuidade dos ciclos de atividade (safras semestrais), quando
analisada como um todo (todo o período de vínculo laboral do segurado), deve ser
considerada de forma não intermitente a exposição, destacando que houve
comprovação da exposição ao agente ruído na intensidade de 90 dB(a), na função de
torneiro mecânico (Anexo 61). Colaciona paradigma da 1ª TR/PE - 050126847.2012.4.05.8306 (Anexo 62).
O MM Presidente da TRU/5ª Região, proferiu decisão dando seguimento ao Incidente
de Uniformização Regional de Jurisprudência (Anexo 66).
Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar.
VOTO
De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a
estabilizar e uniformizar a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal

que disciplina direito material, com o objetivo de evitar a aplicação de teses jurídicas
contrárias em situações semelhantes, conforme preconiza o art. 14, “caput”, da Lei
10.259/2001.
No caso em testilha, não vislumbro a demonstração da necessária divergência
jurisprudencial em torno de questão de direito material, a ensejar o conhecimento do
presente incidente.
Analisando detidamente o julgado recorrido, verifico que, a partir do arcabouço
probatório, concluiu a Turma Recursal de origem pelo não reconhecimento da
especialidade do período laborado de 03/06/2013 a 29/01/2019, junto à usina Monte
Alegre, por entender que o PPP e o LTCAT não atendem ao disposto no Tema 174 da
TNU,
porquanto
a
aferição do ruído deu-se por decibelímetro, não obedecendo, portanto, nem a
regulamentação da NR 15, nem a da NHO-1 da FUNDACENTRO.
Já o julgado paradigma trata especificamente da possibilidade do
reconhecimento da habitualidade e permanência, nos casos de trabalho por safra,
consignando que o período de entressafra não caracteriza intermitência da atividade,
uma vez que a habitualidade e permanência devem ser analisadas sob o ponto de vista
da jornada e não se levando em consideração o mês, o semestre ou o ano.
Da análise das fundamentações dos julgados cotejados, verifica-se a total ausência de
similitude fática e jurídica. Note-se inclusive que, no Acórdão recorrido, o Colegiado de
origem expressamente consignou estarem demonstradas, à luz da prova dos autos e da
descrição das atividades, tanto a habitualidade quanto a permanência da exposição ao
agente ruído. Senão vejamos:
5. Na hipótese dos autos, o PPP e o LTCAT emitidos pela Usina Monte Alegre (anexo 31,
fls. 4/5), ao analisar especificamente a função (e não o setor), informam que o autor, na
função de “torneiro”, esteve exposto apenas a nível de ruído de 80 dB, de modo habitual
e permanente. Todavia, ainda que conste a informação de utilização do decibelímetro,
não há indicação da norma aplicada, razão pela qual não atende ao disposto no Tema
174 da TNU.
Neste panorama, imperiosa é a incidência da Questão de Ordem nº 22, da TNU, que
assim dispõe:
Questão de Ordem nº 22: É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização
por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e
jurídica com o acórdão paradigma.
Feitas essas considerações, sem maior digressão, o não conhecimento do pedido de
uniformização é medida que se impõe.
É como voto, excelências.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região, por unanimidade, NÃO CONHECER do incidente de uniformização de
jurisprudência, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal Relatora e dos votos
orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, não conhecer
do incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ªTR/CE
29. 0509102-93.2019.4.05.8100
Recorrente: Larissa de Sousa Gomes
Adv/Proc: Adaudete Pires Duarte (CE018290)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
PRESTADOR DE SERVIÇO À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
DOS RECOLHIMENTOS PÓS MORTE PELOS DEPENDENTES. SÚMULA Nº 52 DA TNU.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E
PROVIDO.

VOTO

Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem, interposto
pela parte autora contra acórdão da 1ª TR/CE que confirmou a sentença que não
reconheceu a qualidade de segurado do instituidor contribuinte individual que
prestava serviços a pessoa jurídica sob o argumento de serem inferiores ao saláriomínimo.

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da Turma Recursal/PE no processo de nº
0502207-05.2018.4.05.8310 (anexo 53).

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
possibilidade de o dependente realizar, após o óbito, a complementação dos
pagamentos das contribuições recolhidas em valor abaixo do salário-mínimo, em caso
de falecimento do instituidor contribuinte individual que prestava serviços à pessoa
jurídica.

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora
indica, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado entendeu que não há a
possibilidade de as contribuições recolhidas abaixo do salário-mínimo não podem ser
complementadas, após o óbito, pelos dependentes. No paradigma apontado, por sua
vez, decidiu-se que é possível referida complementação.

Vejamos a transcrição da parte que interessa dos acórdãos:

1ª TR/CE:

“Em suas razões recursais, alega que, a partir da competência de
abril/2003, o contribuinte individual que presta serviço à pessoa
jurídica deixou de ser responsável pelo recolhimento tributário
da sua contribuição previdenciária, pois passou a ser de
responsabilidade da pessoa jurídica tomadora do serviço. Ainda,
requer que seja oportunizado a recorrente e/ou as últimas
empresas tomadoras do serviço, a realização da
complementação/integralização
dos
pagamentos
das
contribuições realizadas nos meses de 09/2016, 11/2016 e
02/2017.
Analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o
Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise
adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de
regência.
Com efeito, extrai-se do CNIS (anexo 7) que as contribuições
previdenciárias questionadas, tiveram como base de cálculo
valor inferior ao mínimo legal, sendo responsabilidade do
contribuinte individual complementar o recolhimento a menor, o
que não foi devidamente realizado pelo extinto ainda em vida.
Nesse esteio, menciono os termos do Art. 5º da Lei 10.666/2003,
verbis:
Art. 5º O contribuinte individual a que se refere o art. 4º é
obrigado a complementar, diretamente, a contribuição até o
valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as
remunerações recebidas no mês, por serviços prestados a
pessoas jurídicas, forem inferiores a este.

Vale mencionar que não é válida a complementação do
recolhimento post mortem, na esteira de entendimento do STJ:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II E
1.022, I E II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR
MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não
ocorreu omissão na decisão combatida, na medida em que,
fundamentadamente, dirimidas as questões submetidas, não se
podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de
que, para fins de obtenção de pensão por morte, não é possível
o recolhimento post mortem, a fim de regularizar a condição de
segurado do instituidor do benefício. 3. Nesse contexto, na
ausência de previsão legal, não se revela crível facultar aos
interessados a complementação dos valores vertidos a menor
pelo contribuinte individual, sob pena de desonerar essa
categoria da responsabilidade da regularização dos
recolhimentos, ainda em vida. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1781198 2018.03.047626, SÉRGIO KUKINA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:24/05/2019.)
Finalmente, cumpre registrar que o art. 19-E do Decreto
3.048/99 é norma superveniente, destinada a cumprir as
disposições da EC 103/19. Assim, considerando o "tempus regit
actum", é impossível aplicar-se a norma de modo retroativo.
Desta maneira, considerando que o pretenso instituidor não
complementou o recolhimento em vida, em consequência, não
ostentava a qualidade de segurado na data do óbito, portanto, o
caso é de improcedência do pedido autoral.
Assim, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus
termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art.
46 da Lei nº. 9099/95.”

TR/PE:

“No caso em tela, a pensão por morte pretendida pelos
recorridos foi indeferida administrativamente ao argumento de
que “a cessação da última contribuição se deu em 01/2016,
tendo sido mantida a qualidade de segurado até 15/03/2017, ou
seja, 12 meses após a cessação da última contribuição”. Assim,
considerando que o óbito se deu em 02/01/2018 (anexo 03),
entendeu a autarquia que o falecido não mais detinha a
qualidade de segurado naquela data.
Todavia, observo do CNIS que o falecido recolheu como
contribuinte individual de 01/07/2016 a31/07/2016 e de
01/12/2016 a 31/01/2017 (anexo 13). Apesar desses
recolhimentos terem sido realizados abaixo do valor mínimo,
como se percebe do indicador (PREC-MENOR-MIN), há de se
considerar que houve boa-fé do falecido, que realizou os
recolhimentos em comento de maneira tempestiva e habitual,
não se vislumbrando qualquer manobra para a manutenção da
sua qualidade de segurada a qualquer custo, a exemplo das que
costumeiramente nos deparamos, quando os contribuintes, de
uma só vez, realizam o pagamento de recolhimentos de várias
competências, ou, até mesmo, quando os seus herdeiros
providenciam os recolhimentos após a morte do segurado.
Assim, é admissível a complementação do montante atrasado
pelos dependentes, consoante comprovante de pagamento
(anexo 23), como bem entendeu o órgão julgador monocrático,
sendo aceita para fins de regularização da situação e gozo da
pensão por morte.
Por fim, observo que não incide no caso dos autos o enunciado
da súmula 52 da TNU, pois o que não se admite é o pagamento
pós morte de contribuições não feitas em vida pelo contribuinte
individual, e não o mero complemento das contribuições
efetuadas no tempo próprio (pagamento a menor), como no
caso dos autos, não merecendo prosperar os argumentos da
autarquia recorrente.”

Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e o julgado
apontado como paradigma, observa-se restar caracterizada a divergência de
entendimento quanto ao direito material, o qual merece ser examinado.

Quanto ao mérito, a súmula nº 52 da TNU, nos casos de pensão por
morte, excetua a possibilidade de regularização das contribuições de segurado
contribuinte individual após o óbito apenas nos casos em que as contribuições devam
ser arrecadadas pela empresa tomadora de serviços, in verbis:

“Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a
regularização do recolhimento de contribuições de segurado
contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto
quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa
tomadora de serviços.” (Destacamos)

Importante frisar que, a partir da competência de abril de 2003, o
responsável tributário pelo recolhimento das contribuições do segurado contribuinte
individual prestador de serviço é a pessoa jurídica tomadora de serviço.

Nesse sentido, vejamos a lição de Frederico Amado1[1]:

“Posteriormente, por força do artigo 4º, da Medida Provisória
83/2002, convertida na Lei 10.666/03, a partir da competência
de abril de 2003, o contribuinte individual prestador de serviços
à pessoa jurídica deixou de ser o responsável tributário pelo
recolhimento da sua contribuição previdenciária, que passou a
ser de responsabilidade da pessoa jurídica tomadora do
serviço, à razão de 11% sobre o salário de contribuição, e não
mais de 20%, conforme explicitado no artigo 216, §26, do RPS,
dispositivo também aplicável às cooperativas de trabalho.
(...)

AMADO, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário. 9. ed. rev., ampl. e atual. –
Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 378/379.
1[1]

Apenas neste caso o contribuinte individual também gozará da
presunção absoluta de recolhimento, tal qual o segurado
empregado e o trabalhador avulso, devendo a pessoa jurídica
responder exclusivamente pelo pagamento, caso não tenha
retido os valores ou não os repassado à União, na forma do
artigo 33, §5º, da lei 8.212/91.” (Destacamos)

Outro ponto que merece destaque é que o fundamento constitucional
para cobrança de contribuição previdenciária do trabalhador e dos demais segurados da
previdência social encontra amparo no artigo 195, II, da Constituição Federal, e tem por
base a remuneração efetivamente auferida pelo segurado.

O artigo 28, III, da Lei 8212/91 dispõe que o salário-de-contribuição do
contribuinte individual é correspondente à sua remuneração. Verbis:

Art. 28, Lei 8212/91.
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que
se refere o § 5o
(...)
§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do
empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição
será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na
forma estabelecida em regulamento.
(...)
§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao
piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo
este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou
horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo
durante o mês.

Veja-se que a supracitada contribuição tem por base justamente
a remuneração efetivamente auferida pelo segurado, caso o segurado perceba valor
inferior ao salário mínimo em determinado mês, a alíquota deve ser proporcional ao
valor efetivamente recebido.

Assim, diante do que já foi exposto e considerando o princípio da
isonomia, não é razoável que o segurado vivo ou a empresa tomadora de serviços possa
complementar as contribuições e os dependentes do de cujos não possam.

Logo, observa-se que o acórdão recorrido, ao confirmar a
impossibilidade de complementação dos recolhimentos abaixo do salário-mínimo,
após o óbito, pelos dependentes no caso de contribuinte individual prestador de
serviço à pessoa jurídica para fins de percepção do benefício, fere o princípio da
isonomia.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do PU
Regional para entender acerca da possibilidade de os dependentes, após o óbito,
poderem efetuar a complementação dos pagamentos das contribuições recolhidas em
valores abaixo do salário-mínimo quando o instituidor for contribuinte individual
prestador de serviços à pessoa jurídica.

Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o retorno
dos autos à Turma Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso
inominado, em obediência ao que restou decidido nesse acórdão.

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

VOTO EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA
SERVIÇO A EMPRESA OU EQUIPARADO. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A

FIM DE OBSERVAR O VALOR MÍNIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. PUR DA AUTORA IMPROVIDO.
1 - Trata-se de pedido de uniformização interposto pela autora contra acórdão da 1ª
TR/CE, em que se aponta paradigma da 1ª TR/PE. Admitido na origem, o Exmo.
Presidente da TRU deu seguimento ao PU.
2 - O PUR deve ser admitido, porque está apontado o ponto divergente entre os
acórdãos recorrido e paradigma, que foi identificado pelo Presidente da 1ª TR/CE e
também pelo Presidente desta TRU.
3 - No mérito, não assiste razão à recorrente. A matéria está disciplinada na Lei
10.666/2003, que estabelece a obrigação do tomador de serviços de descontar e
recolher a contribuição do segurado contribuinte individual que lhe preste serviço (art.
4º). A mesma Lei 10.666/03 fixa a obrigação do contribuinte individual de
complementar, diretamente, a contribuição descontada pela empresa ou equiparada,
quando seu valor for inferior ao mínimo mensal do salário-de-contribuição (art. 5º).
4 - Vale mencionar que não é válida a complementação do recolhimento post mortem,
na esteira de entendimento do STJ:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II E 1.022, I E II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO
POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES POST
MORTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não ocorreu omissão na decisão combatida, na medida
em que, fundamentadamente, dirimidas as questões submetidas, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de
que, para fins de obtenção de pensão por morte, não é possível o recolhimento post
mortem, a fim de regularizar a condição de segurado do instituidor do benefício. 3.
Nesse contexto, na ausência de previsão legal, não se revela crível facultar aos
interessados a complementação dos valores vertidos a menor pelo contribuinte
individual, sob pena de desonerar essa categoria da responsabilidade da regularização
dos recolhimentos, ainda em vida. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - 1781198 2018.03.04762-6, SÉRGIO KUKINA, STJ - PRIMEIRA
TURMA, DJE DATA: 24/05/2019.)
5 - Ante o exposto, nego provimento ao incidente 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 maioria, NEGAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos
termos do voto do Relator.

Recife, 25 de setembro de 2021.
JOAQUIM LUSTOSA FILHO
Juiz Federal Redator para acórdão
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Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e negar
provimento ao pedido de uniformização regional, nos termos do voto do Relator para
Acórdão, Dr. Joaquim Lustosa (3ª TRPE). Vencido o Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

30. 0510373-38.2018.4.05.8015
Recorrente: Almir Dos Anjos
Adv/Proc: Edes Soares de Oliveira Filho (AL010362) e outro
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. AGENTES BIOLÓGICOS. UTILIZAÇÃO DE
EPI. EFICÁCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA
TRU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. AGRAVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da TR/AL que negara seguimento a
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo
69) dispõe que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
registrado por esta TRU, quando do julgamento do processo nº 050822843.2017.4.05.8500.

VOTO

Não obstante as razões apresentadas no recurso, entendo que o
presente agravo interno não merece ser provido.

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma
consubstanciado no acórdão proferido pela TR/SE no processo de nº 050822843.2017.4.05.8500 (anexo 58).

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 diz à
especialidade do labor quando há exposição a agentes biológicos e o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado nos autos noticia o uso de EPI eficaz.

Quanto ao mérito em si, o tema objeto do presente Incidente de
Uniformização já foi enfrentado por esta TRU no processo nº 050822843.2017.4.05.8500, julgado na 28ª Sessão, realizada em 10/06/2019, ficando assim
decidido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA EFICÁCIA DO EPI COM FUNDAMENTO EM REGRAS
DE EXPERIÊNCIA OU PRESUNÇÃO COM BASE NO QUE SE SUPÕE
ORDINARIAMENTE ACONTECER. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA OU
COM FORÇA EQUIVALENTE QUE AUTORIZE O RECONHECIMENTO QUE O
USO DO EPI NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O RISCO À VIDA OU À
SAÚDE DO SEGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
Quanto ao mérito, por unanimidade, prevaleceu o entendimento firmado
nos pedidos de uniformização n.º 0502984-72.2017.4.05.8003 (agente
agressivo eletricidade) e n.º 0510956-75.2017.4.05.8300 (agente
agressivo biológico - profissão auxiliar de enfermagem), também julgados
por esta Turma Regional de Uniformização em 10 de junho de 2019.
(...)
Com todas as vênias daqueles que entendem de maneira diversa, creio
que a questão acerca da eficácia de EPI para neutralizar determinado
agente nocivo é daquelas de natureza técnica que demandam prova
pericial ou algo de força probante equivalente (a exemplo de documentos
que evidenciem a ineficácia do equipamento de proteção no caso
concreto, seja pela impropriedade do instrumento ou por uso inadequado;
a inexistência de certificado de aprovação dos EPIs ou certificados
inválidos ou vencidos; estudos que apontem evidências científicas acerca
da ineficácia do EPI etc), não sendo possível aqui o recurso a regras de
experiência.
Registre-se que, na linha do que decidido pelo STF em sede de repercussão
geral, não há necessidade de as provas gerarem certeza sobre a ineficácia

do EPI, bastando que haja dúvida razoável a respeito, dúvida essa advinda
do quadro probatório produzido em cada caso concreto, e não de
presunção aplicável a todos os casos, ressalvada a demonstração de
evidências científicas, tal como ocorre com o ruído, capazes de permitir
uma generalização de entendimento".
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização
interposto pelo INSS para fixar a tese de que, sem a existência de
contraprova no caso concreto, não é possível presumir, no caso do agente
biológico, a ineficácia em abstrato de EPIs apontados como eficazes, nos
PPPs e/ou laudos técnicos, para neutralizar os riscos inerentes ao
trabalho. Determino a devolução d feito à Turma de origem para que
proceda à reanálise do caso à luz das premissas aqui estabelecidas.

Nota-se que o acórdão impugnado, ao inferir que a utilização de EPI
eficaz descaracteriza a natureza especial da atividade exercida pelo segurado, quando
exposto a agentes biológicos, adotou o mesmo parâmetro de julgamento da TRU,
estando, portanto, em consonância com entendimento adotado por esta Turma.

Na hipótese, incide a Questão de Ordem nº 13 da TNU, que assim dispõe:
“Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo
sentido do acórdão recorrido”. (Aprovada na 2ª Sessão Ordinária da Turma Nacional
de Uniformização, do dia 14.03.2005).
Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a
prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional,
por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato”).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno.

Recife, 20 de setembro de 2020.

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

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

31. 0500630-28.2018.4.05.8201
Recorrente: União
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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL INTERPOSTO PELA UNIÃO. INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO IMPOSTA APENAS AO DNIT. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO POR MOTIVO DIVERSO. EMBARGOS PROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão
constante no anexo 39.

Pugna o embargante que o feito seja chamado à ordem, a fim de que o
incidente de uniformização regional interposto (anexo 30) tenha negado seguimento
em razão da falta de interesse recursal, tendo em vista a inexistência de condenação do
Ente Público na origem.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

No microssistema dos Juizados Especiais Federais Cíveis, o recurso
manejado, por força do art. 48, da Lei nº 9.099/95, será cabível nas seguintes hipóteses:

Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A jurisprudência, por sua vez, alargando as hipóteses legais, vem admitindo
a oposição de embargos de declaração também quando houver equívoco manifesto no
pronunciamento judicial.

Pois bem. Na espécie, assiste razão ao embargante.

À semelhança do que ocorre com o julgamento do mérito em primeiro grau
de jurisdição, também o julgamento de mérito do recurso é precedido por um juízo de
admissibilidade, por meio do qual o órgão jurisdicional analisa questões de ordem
formal antes de ingressar no juízo de mérito, no qual deverá acolher ou rejeitar a
pretensão recursal.

No tocante ao juízo de admissibilidade no julgamento do pedido há os
pressupostos processuais e as condições da ação, matérias que obrigatoriamente serão
analisadas pelo juiz monocrático antes de acolher ou rejeitar o pedido do autor;
enquanto no âmbito recursal há os requisitos – ou pressupostos – de admissibilidade do
recurso.

Impõe o Código de Processo Civil que o autor da ação demonstre interesse
processual, que se traduz no binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional
solicitado, sob pena de extinção da ação sem julgamento do mérito. Pelo mesmo
motivo, é indispensável que o recorrente demonstre interesse em recorrer para efeito
de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 996, CPC/2015, consubstanciado na
pretensão da reforma de decisão que lhe foi desfavorável.

No presente caso, a condenação foi imposta apenas ao segundo réu (DNIT).
Não havendo sucumbência à União, o caso é de não conhecimento do Incidente de
Uniformização Regional por ausência de pressuposto de admissibilidade, a saber, o
interesse recursal.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e DOULHES PROVIMENTO para, sanando o vício apontado, não conhecer o Incidente de
Uniformização Regional por ausência de pressuposto de admissibilidade (interesse
recursal).

É como voto.

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

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO
CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
- A finalidade dos embargos de declaração é o aperfeiçoamento da decisão, sanando
seus eventuais vícios (contradição, omissão, obscuridade e dúvida). Assim, trata-se de
um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator um
posicionamento complementar que opere a dita integralização.
- Contudo, a modificação substancial do julgado somente deve ocorrer de modo
excepcional e decorre da essência integrativa dos embargos de declaração.
- Ademais, é cediço que o julgador, em razão do princípio do livre convencimento, não
está compelido a analisar todos os argumentos trazidos pelos litigantes, e tampouco a
se limitar aos fundamentos por eles deduzidos. Por tal razão, as proposições poderão
ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só está obrigado a examinar
a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a análise da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
- Em suma, o fato de a parte ter apontado alguns dispositivos constitucionais/legais
como aplicáveis à causa não obriga o magistrado a se pronunciar sobre eles, se a
decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada. Caso contrário,
bastaria à parte indicar qualquer dispositivo constitucional na exordial, mesmo que
absolutamente irrelevante e fora de contexto ao deslinde da demanda, para abrir, em
todos os casos, a via do recurso extraordinário.
- Cumpre registrar, ainda, que o simples propósito de prequestionamento de matéria a
ser eventualmente levada ao conhecimento das Cortes Superiores, quando ausentes,
na espécie, omissão, contradição ou obscuridade, não constitui razão suficiente para a
oposição dos Embargos de Declaração.
- Aliás, o Supremo Tribunal Federal já deixou registrado que: "Em embargos de
declaração só se admitem as alegações de obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão, não se podendo, portanto, por meio deles, se atacar exegese dada pelo
acórdão embargado." (MS nº 20.839-2/DF, Rel. Moreira Alves, j. 09.08.89, DJU
168:13.904 de 01.09.89).

- Já se decidiu também que: "Não há violação ao art. 535, do CPC, quando o tribunal se
pronuncia expressamente acerca das questões que lhes são remetidas, ainda que
contrárias ao interesse do recorrente. Os embargos de declaração opostos para fins de
prequestionamento não estão sujeitos ao alvedrio da parte, a qual deve obedecer aos
lindes estabelecidos na Lei Processual. O manejo da via declaratória não se presta para
forcejar o rejulgamento da causa à luz de novos fundamentos." (grifo acrescido - STJ,
REsp nº 191.393/SP, Rel. Waldemar Sveiter, j. 20.08.2001, Boletim AASP2.243/2.073).
- Na hipótese sob exame, observo que o decisum atacado analisou corretamente a
questão, sendo evidente que a parte embargante pretende rediscutir tema já analisado
e fundamentadamente decidido.
- Embargos improvidos ante a inexistência dos vícios apontados.
- Considerando o caráter protelatório destes embargos de declaração (art. 80, VII, do
CPC), aplico multa equivalente a cinco por cento sobre o valor da causa, em desfavor
do embargante.
- É o voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização da 5a. Região, à unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da ementa supra.
Recife, data da movimentação.
Joaquim Lustosa Filho
Juiz Federal Relator
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Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento
aos embargos de declaração e aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos do
voto de Dr. Joaquim Lustosa. Vencido o Relator.

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

32. 0515488-92.2017.4.05.8300
Recorrente: Almir José dos Santos
Adv/Proc: João Campiello Varella Neto (PE030341D)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: : Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE
PERÍODOS ESPECIAIS. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 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/PE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. Nos termos da decisão
agravada, a argumentação trazida pelo recorrente diz respeito a questões de fato,
adentrando na valoração do acervo probatório que instruiu o processo, reclamando,
assim, reanálise de provas. Não obstante, não se conhece do incidente de uniformização
que implique reexame de matéria fática, nos termos da Súmula 42 da TNU,

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 presente agravo interno não merece ser provido.

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigmas consubstanciados nos acórdãos da 1ª Turma Recursal/SE, da Turma
Recursal/RN e da 1ª Turma Recursal/PE, proferidos, respectivamente, nos processos
nº
0506445-84.2015.4.05.8500,
0500027-22.2018.4.05.8405
e
051983423.2016.4.05.8300.

O objeto da presente controvérsia diz respeito ao reconhecimento ou
não de determinado período como sendo laborado em condições especiais.

No caso dos autos, o acórdão recorrido (anexo 35) entendeu que a parte
autora não computava tempo suficiente para a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição. No entender da Turma Recursal, não há presunção legal da
especialidade da função exercida como pedreiro. Desse modo, quando não
apresentado documento comprobatório da especialidade (Perfil Profissional
Profissiográfico ou Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho), não há como
aferir se o segurado esteve, de fato, exposto a agentes nocivos em grau prejudicial à
saúde, quando alegada exposição a poeiras minerais e ruído.

Já o acórdão paradigma nº 0506445-84.2015.4.05.8500 (anexo 46), para
julgar procedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição através da
conversão de lapsos especiais em comuns, considerou que, no período laborado como
servente/pedreiro na construção civil, há necessidade de comprovação da
periculosidade o que, naquele caso, restou demonstrado (“Quanto ao pedido de
afastamento da especialidade dos interregnos laborados na construção
civil/carpintaria, tem-se que o enquadramento há de se levar em consideração Súmula

nº 71 da Turma Nacional de Uniformização: "O mero contato do pedreiro com o
cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários".
Além disso, há necessidade de comprovação da periculosidade em virtude de o
regramento dos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79 exigir o trabalho da construção
civil em edifícios, barragens, pontes ou torres”). Consignou o julgado que restou
demonstrado que a função de pedreiro foi desenvolvida no ramo da construção civil
pesada, envolvendo grandes obras, especialmente prédios, o que faria presumir a
exposição ao agente de risco apontado (periculosidade).

É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico dos processos é
diverso, posto que embasado em situações fáticas divergentes. Não há, portanto, de
se cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento do acórdão
paradigma. No caso, aplica-se o disposto na Questão de Ordem nº. 22 da TNU: “É
possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática
quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão
paradigma”.

Em relação aos paradigmas consubstanciados nos processos 050002722.2018.4.05.8405 (anexo 47) e 0519834-23.2016.4.05.8300 (anexo 45, fl. 25/31),
observa-se que o reconhecimento dos períodos laborados pelo segurado baseou-se
nas provas apresentadas naqueles autos.

Neste ponto, os Colegiados Uniformizadores têm entendimento no
sentido de que o exame do conjunto probatório para valoração da documentação que
instruiu o processo se exaure no julgamento da Turma Recursal de origem, sendo
vedada a sua reapreciação em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

Dessa forma, divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido e
adotar o fundamento dos acórdãos paradigmas demandaria uma reanálise dos
parâmetros adotados, 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, 20 de setembro de 2021.

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

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

33. 0502455-31.2019.4.05.8311
Recorrente: Claúdia Christina Salomão Tavares Bacalhau
Adv/Proc: Paulianne Alexandre Tenorio (PE020070D) e outro
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA 1ª TR/PE
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. AGRAVO PROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIODOENÇA. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB. CONCESSÃO DE
PRAZO PARA EFETUAR O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. DATA DE CESSAÇÃO DO
BENEFÍCIO – DCB EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA Nº 246 DA TNU. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/PE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe
o seguinte (anexo 62):

(...)

DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora,
contra decisão que inadmitiu o Incidente de Uniformização
Regional de Jurisprudência, desafiado em face de acórdão da 1ª
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 que julgou procedente em
parte o pedido para determinar o restabelecimento do auxíliodoença com DIB em 16/08/2018 (cessação do benefício
anterior) e DCB em 19/06/2020 (6 meses após a realização da
perícia médica judicial).

A agravante, sustenta que existe entendimento no sentido de
que nos casos onde o prazo estimado pelo perito para a
recuperação da capacidade laborativa já transcorreu, deve a
DCB ser fixada 15 dias após a implantação do benefício,
objetivando assegurar o direito do segurado em requerer a
prorrogação do mesmo.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ª TR/PE
(0512022-90.2017.4.05.8300), 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.
Sobre a fixação da DCB, esta TRU/5ª Região, na 30ª Sessão
Ordinária, fixou a seguinte tese, in verbis:
“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. 051246893.2017.4.05.8300. Rel. Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos. Julgado em 09/03/2020. Decisão por maioria).
Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra
em conformidade com a jurisprudência fixada neste órgão de
uniformização, razão pela qual deve incidir a Questão de Ordem
nº 13, da TNU, segundo a qual: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.

DECISÃO

O presente agravo interno merece ser provido.

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma
consubstanciado no acórdão da 3ª Turma Recursal/PE proferido no processo nº
0512022-90.2017.4.05.8300 (anexo 53).

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz
Coordenador”.

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito ao
termo inicial do cômputo do prazo estipulado para a Data de Cessação do Benefício –
DCB de auxílio-doença, bem como à concessão de prazo para efetuar o pedido de
prorrogação.

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte autora indica,
de forma acertada, que o acórdão ora impugnado determinou que o benefício deveria
ser estendido a autora pelo prazo de 6 (seis) meses contados a partir da data da
realização da perícia (anexo 51). No paradigma apontado, embora a DCB também tenha
fixado como termo inicial a data da perícia, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da ciência do acórdão, para que a parte autora pudesse pleitear a prorrogação
do benefício (anexo 53).

De início, verifica-se que a decisão monocrática, que negou provimento
ao agravo (anexo 62), aduziu que o acórdão recorrido estaria em consonância com a
jurisprudência desta Turma Regional de Uniformização. É que a tese jurídica
relacionada ao tema foi fixada nos seguintes termos:

“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. 051246893.2017.4.05.8300. Rel. Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos. Julgado em 09/03/2020. Decisão por maioria).”

O acórdão recorrido manteve a sentença nos seguintes termos (anexo
51):

“A Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais – TRU da 5ª Região, nos autos do Processo nº 050971166.2016.4.05.8202, em sessão realizada em 18/03/2019, em
sede de Incidente de Uniformização Regional, fixou a tese de
que o marco inicial para contagem do prazo para cessação do
benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data de
elaboração do laudo pericial, salvo se o médico não precisar
data diversa e/ou o juiz não apontar expressamente outros
elementos técnicos nos autos que justifiquem sua fixação em
data diversa, conforme ementa adiante colacionada:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
FIXAÇÃO PRÉVIA DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA
DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM DESCONFORMIDADE COM A
DATA FIXADA PELO PERITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 60,
§8º, DA LEI 8.213/91. AGRAVO INTERNO PROVIDO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO.
No caso dos autos, a perícia judicial realizada em 19/12/2019
consignou que o benefício deveria ser estendido a autora pelo
prazo de seis meses contados a partir da data da realização da
perícia (anexo 25).
Observo que não há motivos para rebater o laudo médico, tendo
em vista este ter sido bem confeccionado e fundamentado.
Ademais, o expert em questão é profissional competente,
imparcial, como terceiro desinteressado na lide. Portanto, não há
óbice em adotar suas conclusões como razão de decidir,

permeadas que são por critérios técnico-científicos, os quais não
restaram elididos pelos elementos trazidos aos autos.
Portanto, considerando a tese fixada pela TRU, o prazo para
recuperação fixado pelo experto do juízo deve ter como marco
inicial a data de realização da perícia judicial, como bem
entendeu o órgão julgador monocrático, não merecendo
prosperar os argumentos do autor recorrente.”

Em que pese tal motivação, o acórdão impugnado encontra-se, na
verdade, em desconformidade com o entendimento do Tema nº 246 da TNU.

Por essas razões, e do cotejo entre o acórdão ora combatido e o julgado
apontado como paradigma, observa-se restar caracterizada a divergência de
entendimento entre a Turma Recursal de origem e a 3ª Turma Recursal de
Pernambuco quanto ao direito material, o qual merece ser examinado.

Quanto ao mérito, o Tema 246 da TNU fixou os seguintes parâmetros:

“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.”

Oportuno destacar o seguinte excerto do voto vencedor proferido pelo
Juiz Federal Fábio de Souza Silva:

Esse é o entendimento da própria Administração, com se infere
do § 1º, do art. 10 da Portaria Conjunta nº 2, de 12 de março de
2020, editada pelos Diretores de Atendimento e Benefício do
INSS, em conjunto com o Procurador Geral da Procuradoria
Federal Especializada junto ao INSS:
Art. 10 Havendo fixação de DCB pelo Poder Judiciário, o
servidor deverá cumprir a decisão, utilizando a conclusão "DCB
informada pelo juiz" e inserir a data fixada.
§ 1º Salvo nas hipóteses de decisão judicial ou de despacho do
órgão de execução da PGF com ordem expressa em sentido
contrário, em se tratando de DCB vencida ou com prazo a
vencer inferior a 30 dias da DDB/atualização, deve o benefício
ser implantado com DCB no 30º dia posterior a data do efetivo
cumprimento, como forma de possibilitar o pedido de
prorrogação.
§ 2º Se a ordem judicial informar a DCB e condicionar a cessação
do benefício à reavaliação do autor, prevalecerá a opção do
segurado em requerer nova perícia médica (pedido de
prorrogação), caso se julgue incapaz para o retorno ao trabalho.
§ 3º Realizada a implantação ou reativação do benefício,
comunicar diretamente ao Poder Judiciário, em casos de
recepção de intimação direta, ou ao órgão de execução da PGF,
quando por este demandado, as providências adotadas em
atendimento à decisão judicial, utilizando-se o modelo do Anexo
I, devendo o servidor administrativo encerrar a tarefa.

Isso quer dizer que na hipótese de DCB vencida, como é o caso dos
autos, o termo final deve ser no 30º dia após a DDB para oportunizar à parte autora a
realização do pedido de prorrogação, caso mantida a incapacidade laborativa.

Percebe-se que o julgado utilizou a fundamentação correta de início de
contagem de prazo da data de cessação do benefício a partir da perícia, porém não
concedeu oportunidade para pedir a prorrogação do benefício.

Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado diverge do entendimento
jurisprudencial adotado pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco e pela Turma Nacional
de Uniformização.

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA
CONHECER O PU REGIONAL. Quanto ao mérito, DOU PROVIMENTO ao pedido de
uniformização regional, para, na forma do que decidido por este órgão julgador,
determinar a observância do item I do Tema 246 da TNU, facultando-se à Turma de
origem aferir se já restou oportunizado, administrativamente, o referido trintídio para
o pedido de prorrogação.

Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o retorno
dos autos à Turma Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso
inominado, em obediência à tese jurídica firmada por esta Turma Regional de
Uniformização.

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

Recife, 20 de setembro de 2021.

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

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, prover o agravo
interno e conhecer e prover o pedido de uniformização regional, anulando o acórdão
proferido pela Turma Recursal, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

34. 0500349-32.2019.4.05.8300
Recorrente: Carlos José Da Silva
Adv/Proc: Rodney Alves da Silva (SP222641)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS.
AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ESPECIFICAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDÊNCIA DA
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU E SÚMULA 42 DA TNU. AGRAVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/PE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada (anexo

61) dispõe que tanto o acórdão paradigma quanto o recorrido tiveram como
fundamento a matéria probatória dos respectivos autos, sendo inviável a admissão do
incidente tendo em vista que não se destina a reexaminar matéria fático-probatória.

VOTO

Não obstante as razões apresentadas no recurso, entendo que o
presente agravo interno não merece ser provido.

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma
consubstanciado no acórdão proferido pela 3ª TR/PE no processo de nº 050018920.2018.4.05.8307 (anexo 39).

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
especialidade do labor quando há exposição a agentes químicos.

Aduz a parte ré, por ocasião desse incidente, que o acórdão recorrido
reconheceu a especialidade do tempo laborado por exposição a agentes químicos,
mediante a apresentação de PPP com menção genérica a hidrocarbonetos, sem
qualquer qualificação nem indicação de tipo ou espécie de hidrocarbonetos, enquanto
que o acórdão paradigma, em circunstâncias idênticas, entendeu de modo diverso e
não reconheceu a especialidade da atividade pela razão citada.

No caso dos autos, o acórdão recorrido (anexo 34) fundamenta o
reconhecimento do período especial em razão de exposição a ”hidrocarbonetos
aromáticos” no período laborado na empresa CSI - CENTAURO SOLUÇÕES EM

IMPRESSOS E SERVIÇOS – de 13/07/2005 a 24/07/2007. Observa-se que em relação ao
interregno de 20/05/2009 a 30/09/2011, laborado na FIBRASA S/A, não foi
reconhecida a especialidade do labor, porquanto não havia especificação, no PPP,
quanto aos hidrocarbonetos aromáticos. Confiram-se trechos do julgado:

CSI - CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS E SERVIÇOS
(...)
Por fim, observo a descrição das atividades do autor: “realizava
reparos de manutenção preventiva e corretiva nas máquinas”.
Nota-se, então, que o contato com os hidrocarbonetos
aromáticos era constante, porque sua função era
exclusivamente laborar no reparo de máquinas.
Pelo exposto, o período acima deve ser reconhecido como
especial.
(...)

FIBRASA S/A.
Em relação ao período laborado para a FIBRASA S/A. – de
20/05/2009 a 30/09/2011, observo que foi anexado o PPP
contido no anexo 13, no qual consta que o demandante laborou
como técnico mecânico, sujeito a ruído de 85dB(A) na primeira
metade do período e de 74,7dB(A) na segunda metade. Ambos
os ruídos se encontram dentro do limite de tolerância.
Em relação aos hidrocarbonetos aromáticos, há indicação de que
houve uso de EPI eficaz, conforme PPP, mas esses eram creme
protetores para as mãos – CA 4114 - não se considerando
suficiente.
Entretanto, não há especificação quanto aos hidrocarbonetos
aromáticos.
Assim, deve ser mantida a ausência de enquadramento quanto
a este vínculo.

Para o acórdão paradigma (anexo 39), a ausência de enquadramento da
atividade como especial se deu pelo fato de que o PPP apresentado não informava o
tipo de hidrocarboneto a que esteve sujeito o autor.

Ambas as decisões encontram-se no mesmo sentido, ou seja, entendem
ser necessária a indicação do tipo de hidrocarboneto para o enquadramento ou não
da atividade como especial.

A Turma Nacional de Uniformização tem entendimento semelhante,
como se observa dos julgados colacionados pelo agravante no anexo 52, in verbis:

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
ATIVIDADE
ESPECIAL.
MANIPULAÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS. 1. A manipulação de óleos
e graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho
para fins previdenciários. 2. O código 1.0.7 do Anexo IV dos
Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral
e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê,
na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a
concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. 3.
No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb nº
3.214/78, consta, no tópico dedicado aos "hidrocarbonetos e
outros compostos de carbono", que a manipulação de óleos
minerais caracteriza hipótese de insalubridade de grau máximo.
4. Pedido parcialmente provido para anular o acórdão recorrido
e uniformizar o entendimento de que a manipulação de óleos e
graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho
para fins previdenciários. Determinação de retorno dos autos à
turma recursal de origem para adequação do julgado.” (PEDILEF
200971950018280, Rel. JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA
ALVES, DOU 25/05/2012)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES
NOCIVOS.
HIDROCARBONETOS
AROMÁTICOS.
RECONHECIMENTO. ANÁLISE QUALITATIVA. INCIDENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO. -Trata-se de incidente de

uniformização movido pelo INSS em face de Acórdão da Turma
Recursal do Rio Grande do Sul, que reformou a sentença para
reconhecer como especial o período de 28/07/2003 a
19/05/2011 em razão da exposição habitual e permanente a
hidrocarbonetos
aromáticos
(cloreto
metileno,
dimetilformamida e polisocianatos), não se tendo exigido
avaliação quantitativa, vez que a substância referida encontrase relacionada no anexo 3 da NR-15. Sustenta a parte recorrente
que a Turma de origem contrariou o entendimento firmado pela
5ª Turma Recursal de São Paulo (00107483220104036302), no
sentido de que após 05/03/1997 se exige medição e indicação da
concentração, em laudo técnico, para enquadramento da
atividade como especial, no ambiente de trabalho de agente
nocivo listado no anexo IV, dos decretos 2.172/97 e 3.048/99, em
níveis superiores aos limites de tolerância. - Os agentes químicos
álcoois e hidrocarbonetos caracterizam a atividade como
especial para fins previdenciários, na forma dos quadros anexos
aos Decretos nº 53.831/64 (código 1.2.11), nº 83.080/79 (código
1.2.10 do anexo I), nº 2.172/97 (código 1.0.19 do anexo IV) e nº
3.048/99 (código 1.0.19 do anexo IV). - A TRU-4ª Região já
entendeu não ser possível limitar a 05/03/1997 o
reconhecimento da insalubridade do ambiente de trabalho com
base na análise qualitativa do risco causado pela exposição a
hidrocarbonetos aromáticos, em razão de tais agentes, previstos
no Anexo 13 da NR-15, submeterem-se à análise qualitativa de
risco, independentemente da época de prestação da atividade. A
análise quantitativa deve ser observada quanto aos agentes
referidos nos anexos 11 e 12 da referida norma
regulamentadora. (PEDILEF nº 5011032-95.2011.404.7205,
Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/
Acórdão João Batista Lazzari, juntado aos autos em
27/10/2014). - Com efeito, a NR-15 considera atividades ou
operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de
tolerância com relação aos agentes descritos nos Anexos 1, 2, 3,
5, 11 e 12, entendendo-se por "Limite de Tolerância", a
concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada
com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não
causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
- Para as atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 e 14, não há
indicação a respeito de limites de tolerância. - No caso dos autos,
a fundamentação do acórdão recorrido permite concluir que a

parte autora, no exercício de suas funções, estava exposta a
hidrocarbonetos
aromáticos
(cloreto
metileno,
dimetilformamida e polisocianatos), agentes químicos previstos
no Anexo 13 da NR-15 e para os quais a constatação de
insalubridade decorre de inspeção realizada no local de trabalho,
não se sujeitando a qualquer limite de tolerância. - Dessa forma,
CONHEÇO e NEGO provimento ao incidente de uniformização
interposto pelo INSS para firmar a tese de que a análise da
especialidade em decorrência da exposição a agentes químicos
previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15, como é
o caso dos hidrocarbonetos aromáticos, é qualitativa e não se
sujeita a limites de tolerância, independentemente do período
em
que
prestada
a
atividade.”
(PEDILEF
50047370820124047108, Rel. Juiz Federal REDERICO KOEHLER,
julgado em 20/7/2016)

Nota-se que o acórdão impugnado, ao enquadrar a atividade como
especial em razão da exposição a hidrocarbonetos aromáticos, adotou o mesmo
parâmetro de julgamento da TNU.

Na hipótese, incide a Questão de Ordem nº 13 da TNU, que assim dispõe:
“Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo
sentido do acórdão recorrido”. (Aprovada na 2ª Sessão Ordinária da Turma Nacional
de Uniformização, do dia 14.03.2005).

Divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria
uma reanálise dos parâmetros adotados no julgado, inviável no âmbito do presente
incidente de uniformização regional, por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”).

Ademais, os Colegiados Uniformizadores têm entendimento no sentido
de que o exame do conjunto probatório para valoração da documentação que instruiu
o processo se exaure no julgamento da Turma Recursal de origem, sendo vedada a sua
reapreciação em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.

ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno.
Recife, 20 de setembro de 2021.

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

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao
Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Vencidos, Dr. Joaquim Lustosa, Dr.
Flávio e Dr. Fábio.
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 Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

35. 0505697-16.2019.4.05.8402
Recorrente: Dimas Gundim de Oliveira
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN

Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto

AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA
INADMITIDO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. MISERABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42, DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em face de
decisão da Presidência, desta Turma Regional de Uniformização, que inadmitiu
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência (anexo 56).
O acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 42) deu
provimento ao recurso do INSS, julgando improcedente o pedido de concessão de
benefício assistencial (LOAS). O referido colegiado inferiu que não foi comprovada a
miserabilidade.
Foi interposto Pedido de Uniformização Regional (anexo 48), indicando
como paradigma o acórdão proferido pela Turma Recursal de Sergipe, nos autos do
Processo nº 0500662-45.2014.4.05.8501 (anexo 47). O referido pedido de
uniformização foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU, resultando daí a
interposição do recurso ora examinado.
É o relatório. Passo a decidir.
VOTO
O art. 14, caput, 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.
Assim, o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência somente
é cabível se o recorrente demonstrar a divergência de interpretações de lei federal em
acórdãos, proferidos por turmas recursais da 5ª Região diferentes, sobre questões de
direito material.
No presente caso, o recorrente se insurge contra acórdão que julgou
improcedente a demanda por entender ausente o requisito da miserabilidade, diante
das contradições constatadas no processo administrativo e judicial, no que se refere ao
núcleo familiar. No acórdão paradigma, por sua vez, a procedência do pedido
fundamentou-se no fato de que o indeferimento administrativo teria ocorrido tão
somente com base no critério do impedimento de longo prazo e que a alteração do

núcleo familiar não teria o condão de afastar a miserabilidade, já quem em todas as
hipóteses o autor atendia ao requisito da hipossuficiência financeira.
Nesse ponto, tenho que para aferir se existe ou não hipossuficiência
econômica no grupo familiar do recorrente, faz-se mister reexaminar as provas, situação
vedada na via recursal eleita.
Dessa forma, divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido e
adotar o fundamento dos acórdãos paradigmas demandaria uma reanálise dos
parâmetros adotados, 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, 20 de setembro de 2021.
NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao

titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU
Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho – Presidente da 3ª TR/PE (em substituição)

Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE
36. 0510036-15.2019.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Islaine Santos do Nascimento
Adv/Proc: Defensoria Pública da União e outro
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

VOTO-EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA
SERVIÇO A EMPRESA OU EQUIPARADO (COOPERATIVA). COMPLEMENTAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO A FIM DE OBSERVAR O VALOR MÍNIMO DO SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. PU PROVIDO.
1 - Trata-se de pedido de uniformização manejado contra acórdão da TR/SE, em que se
aponta paradigma da 1ª TR/CE. Admitido na origem, o Exmo. Presidente da TRU deu
seguimento ao PU.
2 – Alega o INSS que a TR/SE aplicou ao artigo 5º da Lei 10.666/03 interpretação
diferente daquela utilizada pela 1ª TR/CE em idêntico contexto fático.
3 – O recorrido sustenta que não está demonstrado o dissídio entre as turmas, seja por
defeitos formais na petição do INSS, que teria apenas transcrito as decisões
confrontadas, seja porque no acórdão paradigma não foi analisada a situação das
cooperativas de serviço.
4 – Entendo que o PU deve ser admitido, porque, em sua essência, está apontado o
ponto divergente entre os acórdãos recorrido e paradigma, que foi perfeitamente
identificado pelo Presidente da TR/SE e também pelo Presidente da TRU. Outrossim, o
acórdão recorrido faz apenas a diferenciação entre cooperativa de serviço e cooperativa
de produção, para reconhecer que a primeira “assume a função de substituto tributário
no recolhimento da contribuição previdenciária”. Não se aponta, contudo, diferença
entre a situação de regência da cooperativa de serviço e da empresa tomadora do
serviço, incidindo para ambas a Lei 10.666/03.

5 – No mérito, parece-me que assiste razão ao recorrente. A matéria está disciplinada
na Lei 10.666/03, que estabelece a obrigação do tomador de serviços de descontar e
recolher a contribuição do segurado contribuinte individual que lhe preste serviço (art.
4º). A mesma Lei 10.666/03 fixa a obrigação do contribuinte individual de
complementar, diretamente, a contribuição descontada pela empresa ou equiparada,
quando seu valor for inferior ao mínimo mensal do salário-de-contribuição (art. 5º).
6 – Ante o exposto, o caso é de provimento do Pedido de Uniformização, determinando
o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para que promova a adequação do
julgado às premissas fixadas por esta TRU.
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 pedido de
uniformização, nos termos do voto do Relator.
Recife, 20 de setembro de 2021.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e dar
provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto do Relator. Vencido Dr.
Nagibe.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

37. 0503892-98.2018.4.05.8002
Recorrente: Maria do Socorro Soares Cavalcante de Lima
Adv/Proc: David Gama Reys (AL007521) e outro
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou
provimento a agravo contra decisão do Presidente da TR/AL que inadmitiu o Pedido de
Uniformização Regional interposto contra acórdão daquele colegiado.
2. A decisão ora agravada, do Presidente da TRU, está fundada na aplicação da Questão
de Ordem 18 da TNU, assim como na aplicação da Súmula 42 também da TNU.
3. O agravo interno manejado insurge-se apenas quanto à parte da decisão agravada
que entendeu por aplicável à espécie a Súmula 42, caracterizando a pretensão como
rediscussão de fato.
4. O agravo interno deixa de atacar o fundamento da decisão recorrido que aplicou a
Questão de Ordem 18 da TNU (“É inadmissível o pedido de uniformização quando a
decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas razões não
abrangem todos eles”), ao declarar que o recorrente não impugnou o fundamento do
acórdão da TR/AL segundo o qual as contribuições não podem ser validadas em razão
de “a testemunha arrolada pela autora ter declarado que ela não trabalhava há três
anos”.
5. Não há, assim, como conhecer do agravo interno que não impugna especificamente
um dos fundamentos autônomos da decisão recorrida.
6. Ante o exposto, não conheço do agravo interno.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO, nos termos do
voto do relator.

Recife, 20 de setembro de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, não conhecer
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

38. 0504340-94.2020.4.05.8101
Recorrente: União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral da União
Recorrido (a): Rita Sandra Ribeiro de Aquino
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias (CE018571) e outro
Origem:1ª Turma Recursal SJCE
Relator:Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

VOTO-EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR RECURSAL,
SUSCITANDO TEMA NÃO TRATADO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E SEM

DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS IMPROVIDOS.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta TRU que negou
provimento ao pedido de uniformização.
2 - A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, por não ter sido
analisada a discussão constitucional sobre os efeitos da caducidade da MP 908/2019 em
face do art. 62, §3º, da CF/88.
3 – Não há omissão na decisão recorrida. O pedido de uniformização foi julgado
conforme sua causa de pedir e nos estritos temos da divergência de entendimento
reconhecida entre os acórdãos recorrido e paradigma.
4 – Não é possível à União, em sede de embargos de declaração, inovar em sua tese
recursal, muito menos para suscitar ponto em relação ao qual não há demonstração de
dissídio entre os acórdãos recorrido e paradigma.
5 - Ante o exposto, conheço os presentes embargos de declaração, mas nego-lhes
provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos
termos do voto do relator.
Recife, 20 de setembro de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil -

Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

39. 0503736-21.2020.4.05.8300
Recorrente: Paulo Germano da Silva
Adv/Proc: Paulianne Alexandre Tenório ((PE020070D) e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho
VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA 1ª TR/PE
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO PU REGIONAL. DISCUSSÃO
SOBRE A POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXPOSTO A
BENZENO COMO ESPECIAL, AINDA QUE O SEGURADO DESEMPENHE A FUNÇÃO DE
SERVENTE E NÃO DE FRENTISTA. DISSÍDIO EVIDENCIADO. PU CONHECIDO.
CONFIGURAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL EM RAZÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO.
ENQUADRAMENTO INDEPENDENTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL DO SEGURADO. PU
PROVIDO.
1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Exmo. Presidente da TRU,
que negou seguimento ao agravo interposto nos próprios autos, para fins de admissão
do Incidente de Uniformização, cujo seguimento já havia sido negado na origem.
2 – Em que pesem as judiciosas razões da decisão agravada, penso que o Pedido de
Uniformização comporta conhecimento, porquanto a discussão travada nestes autos
não demanda, ao meu sentir, exame de matéria de fato. A discussão trazida à TRU
refere-se à possibilidade de enquadramento do tempo de serviço segurado que,
desempenhando a função de servente, esteve exposto ao agente nocivo benzeno.
3 – Para o exame e solução do dissídio, não é necessário revolver a matéria de fato nem
o acervo probatório, mas apenas definir se o Ordenamento permite que o tempo de
serviço desempenhado como servente exposto a benzeno seja classificado como tempo
especial.
4 – Desse modo, penso ser o caso de dar provimento ao agravo interposto para, de logo,
conhecer e analisar o mérito do PU.
5 – No caso dos autos, a 1ª Turma Recursal de Pernambuco negou o reconhecimento do
tempo especial exercido entre 29/8/1990 e 21/7/1993, pelas seguintes razões:

“No PPP apresentado relativo ao vínculo de 29/08/1990 e
02/03/2007 na Noroesty Veículos (anexo 09), no item 15.3, há a
indicação de que o recorrente esteve submetido a misturas de
hidrocarbonetos, elencando-as como vapores de diesel, álcool,
gasolina e benzeno. [...] merece ser destacado que, em relação
ao período de 29/08/1990 e 02/03/2007, segundo a CTPS (anexo
05), o recorrente não laborou todo esse período como frentista,
mas na condição de servente. Embora o PPP registre que a
atividade do recorrente era a de servente, atividade inicialmente
registrada na sua CTPS, observo que ele só passou à função de
frentista em 01/08/1993 (anexo 05, pág. 29). Assim, considero
comum o período de 29/08/1990 a 31/07/1993 e especial o
período de 01/08/1993 a 02/03/2007, quando o recorrente
laborou como frentista na empresa Noroesty Veículos.”
6 – Esse entendimento diverge daquele adotado pela TR/SE, segundo o qual “é justo
afirmar que o mister exercido estava sujeito aos mesmos riscos em potencial da
atividade do frentista [...] Sendo assim, deve-se reconhecer a especialidade do intervalo
em questão.”
7 – “Data venia” ao entendimento expresso pela e. 1ª TR/PE, penso que, estando o
segurado exposto ao agente nocivo de modo habitual e permanente, devidamente
demonstrado pelo PPP, sua atividade pode ser enquadrada como especial,
independentemente do serviço que seja prestado. Assim, estando evidenciado que o
autor estava exposto ao mesmo agente nocivo do frentista, o só fato de seu vínculo
laboral ser de servente, não afasta a qualificação do tempo como especial.
8 – Ante o exposto, deve ser conhecido e provido o agravo para se conhecer o pedido
de uniformização, dando-lhe provimento a fim de devolver os autos à Turma Recursal
de origem para que promova a adequação do julgado às premissas fixadas pela TRU,
analisando “in concreto” a exposição do segurado a agentes nocivos,
independentemente da atividade exercida.

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 voto do Relator.
Recife, 20 de setembro de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, preliminarmente, por maioria,
dar provimento ao agravo regimental para conhecer o Incidente de Uniformização,
nos termos do voto do Relator, após voto de desempate do Desembargador Leonardo
Carvalho. Vencidos Dr. Flávio, Dr. Glauber, Dra. Paula Emília, Dr. Sérgio Murilo e Dr.
Joaquim Lustosa que não conheciam o Incidente. No mérito, por maioria, a TRU deu
provimento ao Incidente nos termos do voto do Relator, vencidos Dr. Glauber.
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 Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

40. 0504886-08.2018.4.05.8300
Recorrente: Elza Marlene da Silva
Adv/Proc: Paulianne Alexandre Tenorio (PE020070D) e outro
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSSe outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA 1ª TR/PE
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO PU REGIONAL. DISCUSSÃO
SOBRE A VIABILIDADE, EM TESE, DE SE PROVAR A EXPOSIÇÃO A AGENTE RUIDO POR
MEIO DE LTCAT EMITIDO APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL, DESDE QUE EVIDENCIADA A MANUTENÇÃO DAS MESMAS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA ÉPOCA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PU PROVIDO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Exmo. Presidente da TRU,
que negou seguimento ao agravo interposto nos próprios autos, para fins de admissão
do Incidente de Uniformização, cujo seguimento já havia sido negado na origem (1ª
TR/PE).
2 – Em que pesem as judiciosas razões da decisão agravada, penso que o Pedido de
Uniformização comporta conhecimento, porquanto a discussão travada nestes autos
não demanda, ao meu sentir, exame de matéria de fato. A discussão trazida à TRU
refere-se à possibilidade do uso de novo LTCAT para demonstrar a exposição ao agente
ruído.
3 – O acórdão recorrido reputou que o novo LTCAT seria imprestável para essa
finalidade, ao passo que o acórdão paradigma admitiu-o como meio apto para prova do
fato. A discussão, portanto, ocorre no plano normativo, não ensejando a rediscussão ou
valoração de prova.
4 – Cumpre registrar que a discussão travada nesses autos refere-se à interpretação do
art. 58 da Lei 8.213/91, que estabelece:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será
definida pelo Poder Executivo.
§ 1º 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.
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção
coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua
adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133
desta Lei.
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica desse documento.
5 – No caso dos autos, com a devida “venia” ao entendimento da 1ª Turma Recursal de
Pernambuco, penso que o artigo 58 não impede que um Laudo Técnico de Condições

Ambientais do Trabalho emitido após o período de prestação do serviço seja
aproveitado como prova da exposição ao agente nocivo ruído, desde que reste
evidenciada a ausência de alterações no ambiente de prestação do serviço.
6 – Se não houve alterações nas condições ambientais na época em que prestado o
serviço e na época em que realizado o LTCAT, nada impede, ao meu sentir, seu
aproveitamento. O tema, inclusive, foi objeto de súmula pela TNU:
Súmula 68: O laudo pericial não contemporâneo ao período
trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado.
7 – Ante o exposto, deve ser conhecido e provido o agravo para se conhecer o pedido
de uniformização, dando-lhe provimento a fim de devolver os autos à Turma Recursal
de origem para que promova a adequação do julgado às premissas fixadas nesta
decisão, analisando a especialidade do tempo de serviço prestado pelo autor, conforme
o conjunto probatório constante dos autos.

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 voto do Relator.
Recife, 20 de setembro de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, por maioria, conhecer o incidente
de uniformização, vencidos Dr. Flávio e Dr. Glauber. No mérito, decidiu, por maioria,
a TRU dar provimento ao agravo e ao pedido de uniformização, nos termos do voto do
Relator, vencido nesta parte Dr. Flávio.
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 Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª

TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao
titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

41. 0503238-37.2020.4.05.8101
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: : Procuradoria Federal
Recorrido (a): Marcio Pereira Da Silva
Adv/Proc: Flávio Sousa Farias (CE018571)
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho
VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA 1ª TR/PE
QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO AO PU REGIONAL.
INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 42 E DA QUESTÃO DE ORDEM 22 DA TNU.
AGRAVO PROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO. SEGURO-DEFESO. LEI
10.779/03, DECRETO 8.424/15 E IN 83/2015/PRES/INSS. ROL DE DOCUMENTOS APTOS
À PROVA MATERIAL DO DESEMPENHO DE ATIVIDADE PESQUEIRA SUJEITA A DEFESO.
CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO - CIR. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA PROVA
DA PESCA EMBARCADA (ART. 6º, VI, “C”, IN 83/2015/PRES/INSS), QUANDO
APLICÁVEL. NECESSIDADE DE VALIDADE DURANTE O PERÍODO DE PESCA
IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO DEFESO, ADMITIDAS APENAS PEQUENAS
DESCONTINUIDADES QUE NÃO DEMONSTREM A AFASTAMENTO DA ATIVIDADE
DURANTE O PERÍODO DE PESCA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO À
TR DE ORIGEM PARA EXAME DAS PROVAS COM APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA.
1 - Trata-se de Incidente de Uniformização Regional pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo de 2ª TR/CE que, reformando sentença de improcedência, determinou
a concessão do seguro-defeso ao autor.
2 - O Incidente Regional de Uniformização foi admitido por aplicação da Súmula 42 e da
Questão de Ordem 22 da TNU.
3 - O aresto recorrido está assim fundamentado:
“Esclarece-se que, em consonância com o disposto na lei, a CIR
deve ser anterior ao período em relação ao qual se deve
comprovar o desenvolvimento da pesca artesanal (no presente
caso, junho a novembro de 2019).
Ocorre que a CIR apresentada (anexo 6) possui validade de
18/12/2019 a 18/12/2024. Intimado para apresentar
documento válido durante o período que pretende provar

(anexo 26 e prorrogação de prazo no anexo 28), o Autor restou
inerte. Conclui-se, portanto que o Requerente não possuiu CIR
regular durante o intervalo de 01/06/2019 a 30/11/2019, ou
seja, todo o período de pesca necessário.
No caso, todavia, tenho que o ponto atinente à
ausência da Caderneta de Inscrição e Registro – CIR com
validade durante todo o período de atividade pesqueira que
antecedeu ao defeso ora postulado, merece uma análise mais
acurada.
A detida análise dos autos revela que o autor apresenta
substrato documental robusto quanto ao exercício regular da
pesca artesanal da lagosta, consistente na Carteira de Pescador
profissional, expedida em 06/04/2009 (anexo 5); Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR), emitida em 18/12/2019 com validade
até 18/12/2024 (anexo 6); Guia de recolhimento da
Previdência, com código 2704, na competência de junho a
novembro/2019 (anexo 7); Título da Inscrição da embarcação
(anexo 8); Certificado de Registro da Embarcação, evidenciando
a lagosta como espécie-alvo (anexo 8).
Ora, diante deste cenário, tenho que o fato de a Caderneta de
Inscrição e Registro – CIR estar vencida, por si só, não é suficiente
para
afastar
o
direito
do
demandante. Além
disso, inexiste qualquer indício de que o demandante se
dedicou a atividade diversa da pesca, ao revés, a robusta
documentação dos autos milita em favor do pleito autoral.”
4 - O aresto paradigma, por sua vez, está assim fundamentado:
“Com efeito, a maioria deste Colegiado entende pela
necessidade da validade da CIR durante todo o período de pesca
entre defesos, o que não ocorreu no caso concreto, em que ela
foi emitida após o período de pesca a que se refere o segurodefeso pretendido.”
5 - Observa-se, assim, que tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma analisaram a
mesma questão de fato, dando a ela solução jurídica diversa. Em ambos os casos, a
Caderneta de Inscrição e Registro – CIR foi emitida após o período de pesca a que se
refere o seguro-defeso pretendido. O acórdão recorrido entendeu que seria possível a
concessão do benefício em virtude de outras provas, ao passo que o aresto paradigma
entendeu que a CIR, no caso de pesca embarcada, seria documento essencial para a
demonstração do exercício da pesca.
6 - Nesse contexto, Em que pesem as judiciosas razões da decisão agravada, penso que
o Pedido de Uniformização comporta conhecimento, porquanto a discussão travada
nestes autos não demanda, ao meu sentir, exame de matéria de fato. Entendo,
outrossim, que está devidamente configurado o dissídio jurisprudencial.

7 – Examinando o mérito do Pedido de Uniformização, observo que a Lei 10.779/03, no
ponto em discussão, estabelece os requisitos para habilitação ao seguro-defeso,
autorizando o Ministério da Previdência Social a estabelecer quais documentos devem
ser apresentados como meio de comprovar o exercício da pesca durante o período que
antecede ao seguro defeso:
“Art. 2o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
receber e processar os requerimentos e habilitar os beneficiários,
nos termos do regulamento.
[...]
§ 2o Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar
ao INSS os seguintes documentos:
I - registro como pescador profissional, categoria artesanal,
devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade
Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura
com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de
requerimento do benefício;
II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa
adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que
conste, além do registro da operação realizada, o valor da
respectiva contribuição previdenciária de que trata o § 7o do art.
30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou comprovante de
recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha
comercializado sua produção a pessoa física; e
III - outros estabelecidos em ato do Ministério da Previdência
Social que comprovem:
a) o exercício da profissão, na forma do art. 1o desta Lei;
b) que se dedicou à pesca durante o período definido no § 3o do
art. 1o desta Lei;
c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente
da atividade pesqueira.”
8 - O art. 5º, § 4º, do Decreto 8.424/2015, por sua vez, autorizou o INSS a expedir atos
complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito ao benefício,
originando-se a Instrução Normativa 83/PRES/INSS, de 18.12.2015, que, em seu art. 6º,
VI, c, assim dispôs:
“Art. 6º Para análise do benefício nas Unidades de Atendimento,
deverá ser apresentado:
[…]
VI - os seguintes documentos, conforme o caso, para defesos
restritos à pesca embarcada:

[…]
c) Caderneta de Inscrição e Registro – CIR, emitida pela
Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil – DPC, em que
conste a categoria do titular como Pescador Profissional;”
9 – Pois bem, o seguro defeso é benefício processado para milhares de pessoas
anualmente, por meio de análise estritamente documental. Sua finalidade é assegurar
a sobrevivência daqueles que se tenham na pesca sua única fonte de renda, durante o
período em que estão impedidos de desenvolver essa atividade.
10 - Notícias da internet dão conta de que, no ano de 2018, foram beneficiados com o
seguro defeso 573.472 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois)
pescadores
(https://www.contabilidadenatv.com.br/2018/12/seguro-defeso-dopescador-artesanal-passa-ser-automatico-no-inss/ acessado em 7/9/2021, às 15h29).
Esse número evidencia a magnitude de pedidos a serem analisados e processados
anualmente, em questão de poucas semanas, para habilitar milhares de pescadores ao
benefício que lhes assegura a sobrevivência.
11 - Diante do tamanho avassalador de pedidos a serem processados e da finitude dos
recursos administrativos disponíveis, nada mais natural do que se estabelecer uma
análise mediante cruzamento de dados originários de fontes seguras. Inclusive, em
virtude dessa metodologia de trabalho, o INSS, hoje, consegue fazer o processamento
automático dos benefícios para os pescadores artesanais que estejam com seus dados
regulares nas bases de dados governamentais.
12 - Assim, para habilitar-se ao benefício, o segurado deve demonstrar,
documentalmente, que desenvolveu a atividade de pesca durante o período pré-defeso,
tendo as normas legais estabelecido mecanismos probatórios que equacionam
segurança e celeridade.
13 - Restrições probatórios são comuns no direito previdenciário e aceito de forma
tranquila tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. São exemplos dessa técnica
jurídica o art. 16, §§ 5º e 6º, art. 55, § 3º e art. 58, §1º. Sobre as restrições de prova para
algumas situações, calha referir as lições do Prof. Jordi Ferrer Bertlán:
“La valoración de la prueba en el ámbito jurídico puede estar
sujeta, y a menudo lo está, a otros tipos de reglas. En particular,
conviene no olvidar la existencia en buena parte de los sistemas
jurídicos contemporáneos de normas de prueba legal o tasada,
que indican al juez qué resultado probatorio debe extraer a
partir de un determinado dato fáctico previo.” (La Valoración
Racional de La Prueba, Marcial Pons: Barcelona, 2007, p. 57)
14 - Jordi Ferrer Bertlán, referindo-se às lições de Damaska, registra ainda:
“En muchas ocasiones, precisamente, esas excepciones
contraepistemológicas tienen la finalidad de proteger otros
valores considerados jurídicamente relevantes hasta el punto
de sacrificar, aunque sea parcialmente, el valor de la
averiguación de la verdad” (ob. cit., p. 36)

15 - No ponto, a Lei 10.799/03 determina, em seu art. 2º, §2º, III, que para se habilitar
ao benefício de seguro defeso, o pescador deverá apresentar os documentos
estabelecidos no próprio artigo 2º, além de outros estabelecidos pelo Ministério da
Previdência Social, comprobatórios de que “se dedicou à pesca durante o período
definido no §3º do art. 1º”.
16 - Desse modo, o período de pesca a ser provado por meio dos documentos referidos
na legislação é aquele fixado no art. 1º, §3º, da Lei 10.799/03. Tal dispositivo diz:
“Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre
o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao
do defeso em curso, o que for menor.” Logo, a interpretação dos dois artigos
combinados, por força da remissão feita, conduz a seguinte norma: os documentos
fixados por ato do MPS devem demonstrar que o pescador se dedicou à pesca durante
o período de 12 meses anteriores ao defeso, ou durante o período entre defesos, o
que for menor.
17 - A IN 83/2015 prevê a apresentação da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR como
documento necessário à demonstração do exercício da pesca embarcada, no período a
que se refere o artigo 1º, §3º, da Lei 10.799/03.
18 - Destaco, no ponto, que a CIR é necessária apenas aos pescadores que
desempenham a atividade de pesca embarcada. Isso porque a CIR é documento
essencial para essa atividade. Sem ela, não pode haver pesca embarcada. Efetivamente,
somente com a CIR em mãos é admitido o embarque do aquaviário em uma
embarcação. A Norma da Autoridade Marítima - NORMAM 13/DPC, que regulamenta a
CIR, estabelece:
“para o exercício da atividade profissional em embarcações
nacionais o aquaviário deverá estar portando a Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) com a etiqueta de Dados Pessoais
Atualizada.” (item 0107).
19 - Inclusive, na CIR, serão obrigatoriamente anotados as datas e locais de embarque
e desembarque, bem como a função a bordo das embarcações (NORMAM 13/DPC).
Assim, sendo a CIR um documento de emissão prévia à atividade de pesca, é de se
reconhecer que ela só é apta a provar a atividade de pesca durante sua vigência. E mais,
sua ausência prova a inexistência de pesca embarcada, uma vez que o embarque só é
legalmente autorizado ao portador da CIR.
20 - Cumpre registrar que a revalidação da CIR é procedimento simples, conforme item
0110 da NORMAM 13/DPC, exigindo apenas a presença do pescador à Organização
Militar de sua jurisdição, munido do requerimento de revalidação, da CIR original, da
Carteira de Identidade e do CPF, além de comprovante de residência e Atestado de
Saúde Ocupacional. Assim, não há de se presumir a existência de impossibilidade fática
para a obtenção do referido documento, nem há como se presumir que autor continuou
na atividade de pesca, de modo irregular, durante o período em que esteve sem a CIR.
21 - Sendo certo que a Lei 10.799/03 exige que os documentos apresentados sejam
aptos a demonstrar o exercício da pesca de modo ininterrupto durante o período a
que se refere seu art. 1º, §3º, a prova da pesca embarcada se faz mediante
apresentação da CIR correspondente a esse período, onde ficam registrados, inclusive

e obrigatoriamente, as datas e locais de embarque e desembarque, bem como a
função a bordo das embarcações.
22 - Assim, voto no sentido de dar provimento ao PU, fixando-se a tese de que “Para
atender ao art. 6º, VI, ‘c’ da IN nº 83/2015/PRES/INSS, a Caderneta de Inscrição e
Registro - CIR, emitida pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil – DPC, na
categoria de Pescador Profissional, precisa estar valida durante o período de pesca
embarcada imediatamente anterior ao período de defeso postulado, admitidas apenas
pequenas descontinuidades que não demonstrem a afastamento da atividade durante
o período de pesca”.
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 voto do Relator.
Recife, 20 de setembro de 2021.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 36ª 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 36ª Sessão da
TRU, realizada, em 20 de setembro de 2021, decidiu, preliminarmente, por maioria,
dar provimento ao agravo regimental para conhecer o Incidente de Uniformização,
nos termos do voto do Relator, após voto de desempate do Desembargador Leonardo
Carvalho. Vencidos Dr. Flávio, Dr. Glauber, Dra. Paula Emília, Dra. Kylce e Dr. Joaquim
Lustosa que não conheciam o Incidente. No mérito, por maioria, a TRU deu
provimento ao Incidente nos termos do voto do Relator, vencidos Dra. Paula e Dr.
Nagibe.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira
Collier de Mendonça - Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima –
Presidente da TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho - Presidente da 3ª TR/PE (em substituição ao

titular) e Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu
o julgamento o Exmo. Desembargador Federal Leonardo Henrique Cavalcante Carvalho.
Secretaria da TRU

