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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 
DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO 
ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE CARÊNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 42 DA TNU. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA 

 

1. Trata-se de Agravo Regimental 
interposto contra decisão da d. Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento a 
Agravo interposto por particular em face de decisão da Presidência de Turma Recursal de origem que inadmitiu 
Incidente de Uniformização pelo qual se pretendeu a reforma de acórdão oriundo de 3ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará que negou provimento a recurso ordinário interposto 
“em face de sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por idade de segurado especial”. 

2. O Incidente Regional de Uniformização 
foi inadmitido inicialmente perante a Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos: 

 

“DECISÃO 



Trata-se de pedido 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. 

Em 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 à impossibilidade de provimento do pleito 
autoral, considerando todo o conjunto probatório apresentado, como se vê: ‘Registre-se que a quase 
totalidade do acervo documental colacionado aos autos foi emitida na segunda metade do período de 



carência, sendo a filiação sindical recente, próxima ao requerimento administrativo, restando extenso 
lapso temporal para ser comprovado somente por prova testemunhal, que por sua vez não se revelou 
suficiente ao reconhecimento do labor rurícola por tão longo período, sem qualquer documentação 
mais relevante que a subsidie. Apesar de o autor ter demonstrado algum conhecimento do labor 
rurícola, necessário que tivesse apresentado documentação relevante, o que, como já ressaltado, não 
se verificou. Ademais, a esposa do postulante recebe pensão previdenciária desde o ano de 1983 (anexo 
34) e não trabalha na roça ajudando o postulante, segundo o depoimento da testemunha, o que, além 
de contradizer o que foi afirmado pelo próprio autor em seu depoimento pessoal, milita em desfavor do 
labor rurícola em regime de economia familiar e de subsistência. Desse modo, diante do conjunto 
probatório acostado aos autos, verifica-se que o promovente não comprovou o atendimento dos 
requisitos mínimos necessários para a concessão da aposentadoria por idade’. 

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. 

Intimem-se. 

Expedientes necessários. 

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). 

O acórdão impugnado manteve a sentença de improcedência do pedido de aposentadoria por idade de 
segurado especial, em razão dos documentos apresentados, pela parte autora, não serem suficientes 
para comprovar a condição de segurado especial. A Turma Recursal entende que o início de prova 
material é frágil, não demonstrando o exercício da atividade rural pelo demandante durante todo o 
período de carência necessário para a concessão do benefício. 

A parte autora, ora agravante, sustenta que para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se 
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/RN (0502056-28.2016.4.05.8401), 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. 

Sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional. Portanto, ele não se destina a 
reexaminar matéria fático-probatória, restando impossibilitada a discussão acerca do enquadramento 
de fatos em determinadas hipóteses jurídicas. 

Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida quanto o acórdão paradigma tiveram 
como fundamento as documentações apresentadas dos autos respectivos. Neste diapasão, a 
argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez que ataca os fundamentos do 
acórdão impugnado para adentrar na valoração do acervo probatório que instruiu o processo, e, 
consequentemente, reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a caracterização do incidente. 

O julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade, tampouco interpreta a lei federal de 
forma a divergir de qualquer outro entendimento jurisprudencial. Dessa forma, deve ser aplicada a 
Súmula nº 42, da TNU, segundo a qual ‘Não se conhece de incidente de uniformização que implique 
reexame de matéria de fato’. 



Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado 

Expedientes necessários. 

Recife (PE), data supra. 

Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho  

 Presidente da TRU- 5ª Região, em exercício” 

 

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 3ª Turma 
Recursal do Ceará, mantendo a sentença, entendeu que não se comprovou o cumprimento do tempo de carência 
para o recebimento do benefício, sob o fundamento de que (grifei): 

  

“VOTO  

 Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido 
de aposentadoria por idade de segurado especial.  

A condição legal de trabalhador (a) rural, apta a conferir o direito à percepção do benefício de 
Aposentadoria por Idade, depende de um conjunto harmônico de provas em que haja, no mínimo, um 



início de documentos consistentes, o qual, adicionado à prova testemunhal compatível e não 
contraditória com os documentos trazidos, demonstre que a parte autora, durante o período de carência, 
detinha a condição de segurada especial. 

Recorde-se que, para a aposentadoria por idade da parte autora, como segurado(a) 
especial/trabalhador(a) rural, seria necessária a comprovação do labor na agricultura em regime de 
economia familiar ou individual, durante o período de carência estabelecido na tabela constante do art. 
142 da Lei n.º 8.213/91, nos meses imediatamente anteriores à data do requerimento administrativo. 

Pretendendo demonstrar o início de prova material, a parte autora apresentou carteira de sindicato de 
trabalhadores rurais, com data de filiação em 10/08/2017 (anexo 4, fl. 9); documentos da Agência de 
Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, referentes a criação de animais, datados dos 
anos de 2009, 2012/2015 e 2018/2019 (anexo 3), dentre outros documentos de menor importância. 

Embora a documentação supramencionada possa ser aceita como início de prova material, há que ter 
em conta que o ‘início de prova material’ como o próprio nome já o indica, não configura prova 
absoluta e incontrastável dos fatos alegados, necessitando ser complementado pela prova testemunhal. 
Tais documentos, apesar de indispensáveis à concessão do benefício, não são, por si sós, suficientes 
para a comprovação da condição de segurado especial. Sua presença apenas aponta para a 
possibilidade de veracidade dos fatos e permite o seguimento da instrução, a fim de que, no cotejo de 
todas as provas produzidas, seja possível aferir a correção da versão autoral.  

No caso, o início de prova material é frágil, não demonstrando o exercício da atividade rural pelo 
demandante durante todo o período de carência necessário para a concessão do benefício (DER em 
05/11/2019 – anexo 5).  

Ressalte-se que a parte autora apresentou parco acervo probatório, mais relacionado à sua atividade 
de criador de animais do que propriamente ao exercício de atividade rural.  

Outrossim, a prova oral produzida não pode, por si só, se estender a parcela significativa do período 
de carência, cuja comprovação depende primordialmente do início de prova material. 

Registre-se que a quase totalidade do acervo documental colacionado aos autos foi emitida na segunda 
metade do período de carência, sendo a filiação sindical recente, próxima ao requerimento 
administrativo, restando extenso lapso temporal para ser comprovado somente por prova testemunhal, 
que por sua vez não se revelou suficiente ao reconhecimento do labor rurícola por tão longo período, 
sem qualquer documentação mais relevante que a subsidie.  



Apesar de o autor ter demonstrado algum conhecimento do labor rurícola, necessário que tivesse 
apresentado documentação relevante, o que, como já ressaltado, não se verificou. 

Ademais, a esposa do postulante recebe pensão previdenciária desde o ano de 1983 (anexo 34) e não 
trabalha na roça ajudando o postulante, segundo o depoimento da testemunha, o que, além de 
contradizer o que foi afirmado pelo próprio autor em seu depoimento pessoal, milita em desfavor do 
labor rurícola em regime de economia familiar e de subsistência. 

Desse modo, diante do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o promovente não 
comprovou o atendimento dos requisitos mínimos necessários para a concessão da aposentadoria por 
idade. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Condenação da parte recorrente no pagamento dos 
honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a execução suspensa nos 
termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão do deferimento da justiça gratuita. 

Têm-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, 
para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da 
Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum 
ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, DJ 6.10.2006). 

É como voto. 

  ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Terceira Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais do Ceará, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
inominado, nos termos do voto do relator, que passa a integrar esta decisão. 

Além do signatário, participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Federais Júlio Rodrigues Coelho 
Neto e Nagibe de Melo Jorge Neto. 

Fortaleza, data da sessão. 

 André Dias Fernandes  

Juiz Federal – 3ª Relatoria”. 

 



9. No caso apontado como paradigma 
(Processo nº 0502056-28.2016.4.05.8401, TR/RN), reconhece-se como início de prova material para fins de 
comprovação do exercício da atividade de segurado especial os documentos consistentes em: “carteira de filiação 
a sindicato de trabalhadores rurais e fichas de matrícula escolar dos filhos... certidões de óbito, nascimento ou 
outro  documento  público  idôneo... certidão  da Justiça  Eleitoral  em  nome  da  requerente... Declaração de 
Aptidão ao PRONAF... Contrato de Comodato...  ITR...”. 

10. O Incidente de Uniformização não 
descreve quais os documentos trazidos aos presentes autos que não foram devidamente valorados pela Turma 
Recursal de origem, de modo que se atém àqueles citados no julgado recorrido (“a parte autora apresentou 
carteira de sindicato de trabalhadores rurais, com data de filiação em 10/08/2017 (anexo 4, fl. 9); documentos 
da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, referentes a criação de animais, datados 
dos anos de 2009, 2012/2015 e 2018/2019 (anexo 3), dentre outros documentos de menor importância”). 

11. Quanto a tais provas, não houve a sua 
rejeição em abstrato, per si – circunstância que poderia permitir a admissão do incidente em razão da valoração 
da prova contrariamente à jurisprudência já consolidada nesta TRU ou em Tribunais Superiores – mas, sim, o 
entendimento de que tais provas, ainda que admitidas, foram insuficientes para firmar a convicção do julgamento 
quanto à veracidade das alegações recursais, em cotejo com outros elementos fáticos demonstrados nos autos. 

12. Neste sentido, é elucidativa a razão 
exposta no acórdão: “Embora a documentação supramencionada possa ser aceita como início de prova 
material, há que ter em conta que o ‘início de prova material’ como o próprio nome já o indica, não configura 
prova absoluta e incontrastável dos fatos alegados, necessitando ser complementado pela prova testemunhal. 
Tais documentos, apesar de indispensáveis à concessão do benefício, não são, por si sós, suficientes para a 
comprovação da condição de segurado especial. Sua presença apenas aponta para a possibilidade de veracidade 
dos fatos e permite o seguimento da instrução, a fim de que, no cotejo de todas as provas produzidas, seja 
possível aferir a correção da versão autoral” (grifei). 

13. Não há que se confundir o 
reconhecimento dado a algum documento como início de prova material com a prévia tarifação da dita 
prova, hipótese que não é admitida, aliás, no ordenamento processual (arts. 371 e 375, do CPC). 

14. De outra parte, a parte-recorrente alega 
que houve ofensa às Súmulas 06 e 14 da TNU e 577 do STJ. 

15. Quanto à Súmula 06 (“A certidão de 
casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 
razoável de prova material da atividade rurícola”) - documento que não foi citado no julgado impugnado 
(embora ali se tenha mencionada a “esposa do postulante”) -, tem-se que não houve a sua violação, uma vez que 
o enunciado atribui a condição de “início de prova material” à certidão de casamento, o que, conforme razões 
acima expostas, não implica o acolhimento do documento como prova suficiente das alegações, não tendo o 
julgado rejeitado, por si só, o documento, mas considerou que as demais provas afastam a alegação de exercício 
da atividade rural pelo tempo de carência. 



16. Quanto à Súmula 14 (“Para a 
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o 
período equivalente à carência do benefício”), não houve a sua violação, uma vez que o enunciado não firma 
critério objetivo da expansão do efeito da prova, não tendo o acórdão recorrido negado tal expansão, apenas 
considerou que “a quase totalidade do acervo documental colacionado aos autos foi emitida na segunda metade 
do período de carência” (grifei), consideração que não equivale à exigência de início de prova material para todo 
o período de carência o que permitiria se falar em violação à súmula acima transcrita. 

17. Quanto à Súmula 577 do STJ 
(“possível reconhecer o tempo de serviço rural  anterior  ao  documento  mais  antigo  apresentado,  desde  que 
amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”), não houve a sua violação, uma vez 
que, apesar de o acórdão recorrido ter apontado como documento mais antigo um atribuído ao ano de 2009, o 
julgado apontou fragilidades na prova oral (“extenso lapso temporal para ser comprovado somente por prova 
testemunhal, que por sua vez não se revelou suficiente ao reconhecimento do labor rurícola por tão longo 
período” e “a esposa do postulante recebe pensão previdenciária desde o ano de 1983 (anexo 34) e não trabalha 
na roça ajudando o postulante, segundo o depoimento da testemunha, o que, além de contradizer o que foi 
afirmado pelo próprio autor em seu depoimento pessoal, milita em desfavor do labor rurícola em regime de 
economia familiar e de subsistência”), o que afasta o efeito comprobatório retroativo da prova oral previsto 
no enunciado para “convincente prova testemunhal”. 

18. A rigor, quanto à Súmula 577/STJ, não 
está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em análise nos autos, em 
razão da ausência de similitude fática entre o julgado e o enunciado. 

19. 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. 

 

João Pessoa/PB, data da validação. 

 

 



Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Regimental, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 
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Recorrente: Francisco Rodrigues De Lima 
Adv/Proc: Raquel dos Santos Amaral (CE027554) 
Recorrido (a):União Federal 
Adv/Proc: Advocacia Geral Da União  
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VOTO - EMENTA 

 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE 
VALORES EM DUPLICIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS). PERCEPÇÃO DE 
ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO SOBRE A GACEN. 
RECEBIMENTO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DE 
INICIATIVA DO SERVIDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPOSIÇÃO AO 
ERÁRIO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-SUPRESA E DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA NA PERCEPÇÃO 
DOS VALORES. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.  

 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização 
pelo qual se pretende a reforma de acórdão oriundo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 
Seção Judiciária do Ceará que negou provimento ao recurso ordinário do particular visando à “condenação da 
parte ré na obrigação de não fazer consistente em se abster de praticar quaisquer procedimentos referentes à 
reposição de valores supostamente pagos indevidamente na folha de pagamento do promovente, bem como seja 
compelida a devolver os valores eventualmente descontados”. 

2. O Incidente Regional de Uniformização 
foi admitido inicialmente perante a Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos: 

 

“DECISÃO 

Trata-se de pedido regional de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora contra 
acórdão desta Primeira Turma Recursal que julgou improcedente o pedido de não reposição ao erário 
dos valores percebidos a título de restituição de contribuição previdenciária sobre a GACEN, recebidos 
concomitantemente com o abono de permanência. 

O pedido de uniformização foi interposto com fulcro no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, sob o 
fundamento de que o acórdão impugnado diverge de julgado da 2ª Turma Recursal do Ceará, 
transcrevendo acórdão proferido no processo nº 0521020-36.2015.4.05.8100 para fins de comprovação 
do dissídio jurisprudencial.  

Decido. 



Na situação dos autos, o acórdão recorrido considerou que não restou caracterizada a boa-fé do 
servidor público, adotando os seguintes fundamentos: 

[...] 

“Na situação, a rubrica referente à devolução da contribuição para o PSS foi aplicada duas vezes sobre 
a mesma verba nos contracheques do autor, o qual, mesmo ciente de que já recebia a restituição do 
PSS sobre a GACEN a título de abono de permanência, recebeu a devolução da mesma verba de 
contribuição ao PSS, desta feita em razão de ação judicial por ele proposta. Portanto, não é razoável 
supor que o autor ignorava o vício que existia na percepção da repetição do indébito, uma vez que, por 
iniciativa dele, ocorreu a repetição do PSS sobre a GACEN via Judiciário e Administração Pública.  

De fato, tendo o próprio autor ajuizado a ação que provocou a restituição do valor pago a título de PSS 
sobre GACEN e requerido o abono de permanência, o que motivou o pagamento em duplicidade, não 
é plausível supor que ele desconhecia a existência do enriquecimento sem causa. Assim, afasto a boa-
fé do servidor e reconheço a legitimidade do procedimento da Administração de realizar o estorno ao 
Erário.” 

[...] 

Por sua vez, examinando quadro fático similar, de recebimento de abono de permanência iniciado 
administrativamente por requerimento do servidor e ressarcimento do PSS sobre a GACEN mediante a 
rubrica “001113 DEC JUD N TRAN JUG IS/PSS” por força de decisão judicial, o julgado paradigma 
entendeu incabível a restituição. 

Assim, tenho que restam atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que 
tempestivo, demonstrada, em princípio, a divergência jurisprudencial, bem como expostos os fatos e o 
direito que embasam a pretensão recursal e as razões do pedido de reforma do acórdão recorrido.  

Ante o exposto, ADMITO o pedido regional de uniformização, nos termos do art.14, inciso VI, da 
Resolução CJF n° 586/2019 (RITNU, aplicando-se subsidiariamente).  

Ciência às partes. 

Fortaleza, data supra. 

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Presidente da Primeira Turma Recursal/CE”. 



 

3.  A d. Presidência desta TRU deu 
seguimento ao Incidente, nos seguintes termos: 
 

“DECISÃO 

Vistos, etc. 

Trata-se de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, interposto pela parte autora, em 
face de acórdão da 1ª TR/CE, admitido na origem. 

O acórdão impugnado manteve a sentença de improcedência ao pedido de não reposição ao erário dos 
valores percebidos a título de restituição de contribuição previdenciária sobre a GACEN, recebidos 
concomitantemente com o abono de permanência, por entender que não é plausível supor que o servidor 
público desconhecia a existência do enriquecimento sem causa, caracterizando, desta forma, sua má-
fé. 

Aduz o recorrente que o pagamento em duplicidade ocorreu apenas por erro operacional da 
Administração e sem a existência de má-fé, e, por este motivo, não deve ser exigida a devolução dos 
valores, que estão sendo retirados dos seus proventos. 

Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 2ª TR/CE (processo nº 0521020-36.2015.4.05.8100T), 
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do pedido de 
uniformização. 

Decido. 

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

No caso dos autos, a Turma Recursal entende que a percepção cumulada de abono de permanência 
com repetição de valores de contribuição previdenciária incidente sobre gratificação (GACEN) 
caracteriza claro bis in idem, afastando assim a boa-fé do servidor a sua percepção,  ensejando a 
reposição ao erário dos valores. 



Por outro lado, no paradigma invocado, registrou-se o entendimento de que o servidor público federal 
não agiu de má-fé, no efetivo pagamento em duplicidade, tendo em vista que o erro foi operacional da 
Administração Pública, e, portanto, ao servidor de boa-fé não deve ser exigida a devolução dos valores. 

Portanto, verifica-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência de interpretação, tendo 
em vista se tratar de decisões conflitantes em casos como 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 Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho  

 Presidente da TRU- 5ª Região, em exercício.” 

 

4. 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. Isto porque se partiu de fatos análogos para se chegar a conclusões jurídicas 
divergentes. 

5. Esquematicamente: 

 

julgado dos autos julgado paradigma (2ª TR/CE, 
Processo nº 0521020-
36.2015.4.05.8100) 

 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. RESTITUIÇÃO EM 
DUBLICIDADE DE PSS SOBRE GACEN. 
VERBA QUE FOI ASSEGURADA POR 
DECISÃO JUDICIAL E PAGA, DE FORMA 
SIMLUTÂNEA, A TÍTULO DE ABONO DE 

 

“RELATÓRIO 
Trata-se de recurso da parte ré em face 
de sentença que julgou procedente o 
pedido de 
declaração de inexistência de débito 
em virtude de erro operacional da 



PERMANÊNCIA. REPOSIÇÃO AO 
ERÁRIO. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA 
DE BOA-FÉ. RECURSO INOMINADO 
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 
da Lei nº. 9.099/95, aplicável 
subsidiariamente aos Juizados Especiais 
Federais, a teor do art. 1º da Lei nº. 
10.259/01. 

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, a fim de evitar repetições 
desnecessárias, colaciono trecho do julgado 
impugnado, o qual adoto como parte da 
fundamentação: 

‘Trata-se de ação cível especial ajuizada por 
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, por 
meio da qual requer a condenação da parte 
ré na obrigação de não fazer consistente em 
se abster de praticar quaisquer 
procedimentos referentes à reposição de 
valores supostamente pagos indevidamente 
na folha de pagamento do promovente, bem 
como seja compelida a devolver os valores 
eventualmente descontados. 

O autor, servidor público federal, recebeu, 
durante o período compreendido entre 

administração pública 
no pagamento de parcelas 
remuneratórias. 
Em suas razões, alega que foi induzida 
a erro pela parte autora que requereu 
administrativamente a concessão do 
abono de permanência e pleiteou em 
Juízo a não 
incidência do PSS sobre a GACEN, 
recebendo o referido abono e a 
devolução contribuição 
social pelo período de junho de 2013 a 
abril de 2015. 
Alega, ainda, a legalidade da 
reposição ao erário das parcelas 
indevidamente recebidas pela 
parte autora. 
É o relatório. 
 

VOTO 
Insurge-se a parte ré contra a 
sentença no ponto em que determina 
a não repetição ao 
erário das parcelas remuneratórias 
recebidas pela parte autora ao 
argumento de que foi 
induzida a erro pelo requerente, 
servidor público federal. Na verdade, 
deseja a União 
retirar de si a responsabilidade pelo 
erro operacional cometido por um de 
seus agentes 
que, no exercício de suas funções, 
deixou de ser diligente, não atentando 
para a 



janeiro/2017 e julho/2017, valores em 
virtude de decisão judicial transitada em 
julgado que foram considerados indevidos, 
em razão do abono de permanência recebido. 
Assim, a Administração iniciou o processo de 
reposição ao erário. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Analisando o comunicado da Administração 
(anexo 3), verifica-se que a reposição foi 
motivada pela  constatação de ocorrência de 
pagamento indevido, na medida em que, no 
período compreendido entre janeiro e julho 
de 2017, o autor recebeu, 
concomitantemente, a rubrica ‘DEC JUD 
TRAN JUG IS/PSS’, correspondente à 
decisão judicial que concedeu devolução do 
PSS sobre a GACEN (v. anexos 8/9), e abono 
de permanência, o qual também se refere à 
devolução da contribuição previdenciária do 
servidor. 

Nesse caso, a reposição ao erário é devida, 
uma vez que não poderia ver restituído valor 
de PSS incidente sobre gratificação se já 
estava recebendo abono de permanência, já 
que este engloba toda a restituição mensal da 
contribuição previdenciária do PSS. É dizer, 
o pagamento importou em duplicidade, em 
bis in idem. A Administração incorreu em 
erro, uma vez que o autor já recebia abono 
de permanência, que englobava todos os 
valores relativos à isenção do PSS, inclusive 
em relação à GACEN. Trata-se, assim, de 
ilegalidade manifesta, uma vez que não há 

situação em análise. 
 
Entendo que não é cabível a 
devolução de valores percebidos por 
servidor público de 
boa-fé devido a erro da 
Administração, principalmente em 
virtude do caráter alimentar 
da verba recebida. 
 

Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
RECEBIMENTO DE VERBA 
SALARIAL DE BOA-FÉ, POR 
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. 
MATÉRIA DECIDIDA NO 
JULGAMENTO DE RECURSO 
REPETITIVO. PROVIMENTO 
NEGADO. 1. Conforme orientação 
firmada no julgamento do 
REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito 
do art. 543-C do CPC, é indevida a 
devolução ao erário 
dos valores recebidos de boa-fé pelo 
servidor público, quando pagos 
indevidamente pela 
Administração Pública, em função de 
interpretação equivocada de lei. 2. A 
mesma orientação é aplicável às 
hipóteses de pagamento de verba de 
natureza salarial em decorrência de 



autorização legal para o pagamento em 
duplicidade verificado. 

Ademais, o erro de fato foi provocado por 
conduta imputável ao próprio servidor. Com 
efeito, o autor requereu e teve deferido 
administrativamente abono de permanência 
(que corresponte à totalidade da 
contribuição previdenciária) e pleiteou, nos 
autos do processo judicial nº. 0502650-
11.2012.4.05.8101 (anexos 8/9), a 
declaração e inexistência de relação jurídica 
que justificasse incidência do PSS sobre a 
GACEN (Gratificação de Atividade de 
Combate e Controle de Endemias). 

Entendo, assim, que é devida a restituição 
dos valores, pois, entendimento contrário 
implicaria o enriquecimento sem causa (art. 
884 do Código Civil) em detrimento de 
recursos públicos. Importa destacar que no 
caso do autor foi aberto o devido 
procedimento administrativo para reposição 
ao erário dos valores indevidamente 
recebidos, conforme se depreende do anexo 
3. 

Registre-se, por fim, que o autor foi instado 
a se pronunciar sobre os documentos 
apresentados pela União, inclusive com 
prorrogação de prazo, porém, nada 
apresentou. 

Desse modo, por tudo acima exposto, não 
deve ser acolhida a pretensão deduzida na 
inicial.’ 

má 
aplicação da lei ou erro por parte da 
Administração, desde que recebidas de 
boa-fé. 3. 
Agravo regimental não provido. (STJ - 
AgRg no REsp: 1144992 PR 
2009/0114776-0, Relator: 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - 
SEXTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 27/04/2015). 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 
CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO - 
RESTITUIÇÃO AO 
ERÁRIO DE VALORES 
INDEVIDAMENTE PAGOS - VERBA 
DE NATUREZA ALIMENTAR - 
IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO 
JULGADA PELA SISTEMÁTICA DOS 
RECURSOS 
REPETITIVOS. 1. A Primeira Seção 
do STJ, no julgamento do REsp 
1.244.182/PB, 
submetido ao rito dos recursos 
repetitivos, confirmou o entendimento 
de que não é 
cabível a devolução de valores 
percebidos por servidor público de 
boa-fé devido a erro 
da Administração, principalmente em 
virtude do caráter alimentar da verba 
recebida. 2. 
Caso em que a Corte de origem 
asseverou ter havido erro operacional 
da Administração 



 

Não se desconhece que, recentemente, o STJ, 
ao apreciar o Tema 1.009, em sede de 
recurso repetitivo, fixou a tese de que os 
pagamentos indevidos a servidores públicos, 
decorrentes de erro administrativo 
(operacional ou de cálculo) não embasado 
em interpretação errônea ou equivocada da 
lei, estão sujeitos à devolução, a menos que 
o beneficiário comprove a sua boa-fé 
objetiva, especialmente com a demonstração 
de que não tinha como constatar a falha 
(REsp 1769306/AL e REsp 
1769209/AL julgados em 10/03/2021). De 
outro lado, a Corte Superior realizou a 
modulação de efeitos da decisão: ‘Tem-se de 
rigor a modulação dos efeitos definidos neste 
representativo da controvérsia, em respeito à 
segurança jurídica e considerando o 
inafastável interesse social que permeia a 
questão sub examine, e a repercussão do 
tema que se amolda a centenas de processos 
sobrestados no Judiciário. Desse modo 
somente deve atingir os processos que 
tenham sido distribuídos, na primeira 
instância, a partir da publicação deste 
acórdão.’. 

 

Todavia, no caso concreto, deve-se fazer a 
devida distinção, uma vez que não restou 
caracterizada a boa-fé do servidor público.  

ao não observar que a rubrica não era 
mais devida ao servidor. 3. Agravo 
regimental 
interposto em ataque ao mérito de 
decisão proferida com base no art. 
543-C do CPC não 
provido, com aplicação de multa no 
percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa 
(STJ, AgRg no REsp 1385492/PE, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, DJe 
de 03/12/2013). 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 
CIVIL. SERVIDOR. PERCEPÇÃO DE 
VANTAGEM POR 
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. VPNI. COMPLEMENTO 
DO SALÁRIO MÍNIMO. MP 
431/2008 CONVERTIDA NA LEI 
11784/2008. SUPRESSÃO DA 
RUBRICA. POSSIBILIDADE. 
RESTITUIÇÃO DE VALORES 
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. 
BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 
DEVOLUÇÃO DOS VALORES 
DESCONTADOS À TÍTULO DE 
REPOSIÇÃO. CABIMENTO. 
(...) O STJ em julgamento do RESP 
1.244.182/PB estabeleceu a 
inexigibilidade de valores 
recebidos de boa-fé pelo servidor 
público em razão de erro da 
Administração para o 



Com efeito, a boa-fé é um conceito que 
envolve a crença da parte em estar agindo 
conforme o direito.  

Na situação, a rubrica referente à devolução 
da contribuição para o PSS foi aplicada 
duas vezes sobre a mesma verba nos 
contracheques do autor, o qual, mesmo 
ciente de que já recebia a restituição do PSS 
sobre a GACEN a título de abono de 
permanência, recebeu a devolução da 
mesma verba de contribuição ao PSS, desta 
feita em razão de ação judicial por ele 
proposta. Portanto, não é razoável supor 
que o autor ignorava o vício que existia na 
percepção da repetição do indébito, uma vez 
que, por iniciativa dele, ocorreu a repetição 
do PSS sobre a GACEN via Judiciário e 
Administração Pública. 

  

De fato, tendo o próprio autor ajuizado a 
ação que provocou a restituição do valor 
pago a título de PSS sobre GACEN e 
requerido o abono de permanência, o que 
motivou o pagamento em duplicidade, não é 
plausível supor que ele desconhecia a 
existência do enriquecimento sem causa. 
Assim, afasto a boa-fé do servidor e 
reconheço a legitimidade do procedimento 
da Administração de realizar o estorno ao 
Erário. 

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado 
do STJ: 

qual ele não concorreu, sendo esse 
entendimento aplicável, inclusive, em 
casos de erro 
operacional. 5. Evidenciada a 
procedência parcial das alegações 
postas na peça inicial, 
concluindo-se que o demandante faz 
jus à suspensão dos descontos 
efetuados em seus 
contracheques a este título, por ser 
patente a boa-fé apresentada no 
percebimento 
destes valores estipendiários, porém 
indeferindo-se a continuidade do 
pagamento 
integral da rubrica ‘VPNI - IRRED. 
REM. ART. 37- XV’. 6. Nesta 
perspectiva, caberá à 
Administração devolver os valores 
descontados a esse título dos 
contracheques dos 
substituídos. Tendo em vista a 
modulação dos efeitos das decisões 
proferidas pelo STF por 
ocasião dos julgamentos das ADIs 
4.357/DF e 4.425/DF, os juros e a 
correção monetária 
aplicáveis à hipótese, permanecerão, 
até 25.03.2015, conforme as 
disposições da Lei nº 
11.960/09, a partir de quando os juros 
passarão a ser os mesmos aplicados à 
caderneta de 
poupança, enquanto os índices 
aplicados à correção monetária serão 



ADMINISTRATIVO.   SERVIDOR 
PÚBLICO.   PERCEPÇÃO DE VALORES 
EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO AO 
ERÁRIO.   BOA FÉ.  INEXISTÊNCIA. 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 
OCORRÊNCIA. 

1.  O Plenário do STJ decidiu que ‘aos 
recursos interpostos com 
fundamento  no  CPC/1973  (relativos a 
decisões publicadas até 17 de 
março  de  2016) devem ser exigidos os 
requisitos de admissibilidade na  forma  nele 
prevista, com as interpretações dadas até 
então pela 
jurisprudência   do   Superior   Tribunal   de
  Justiça’  (Enunciado Administrativo n. 2). 

2.  É firme a orientação jurisprudencial desta 
Corte, sob o rito dos 
recursos   representativos   da  controvérsia,
  de  que,  ‘quando  a Administração Pública 
interpreta erroneamente uma lei, resultando 
em pagamento indevido ao servidor, cria-se 
uma falsa expectativa de que os valores 
recebidos são legais e definitivos, impedindo, 
assim, que ocorra o desconto dos mesmos, 
ante a boa-fé do servidor público.’ 
(REsp  1244182/PB, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 
19/10/2012). 

3.  Hipótese 
em que  servidora  pública  federal  foi  obr
igada  a 

os fornecidos pelo IPCA 
- e. Os juros deverão ser computados a 
partir da citação e a correção 
monetária desde quando 
se tornaram devidas as parcelas. 7. No 
que diz respeito à condenação em 
honorários 
advocatícios, entende-se ser o caso de 
aplicação da sucumbência recíproca, 
conforme o 
disposto no art. 21 do CPC, haja vista 
cada litigante ter sido em parte 
vencedor e vencido. 
Apelação da União improvida. 
Apelação do SINDESEP - PE 
improvida. Agravo retido 
improvida. Remessa obrigatória 
parcialmente provida. (APELREEX 
00030575920124058300, 
Desembargador Federal José Maria 
Lucena, TRF5 - Primeira Turma, DJE 
- Data::02/06/2015 - 
Página::40.) 

 
Destarte, deve o julgado ser mantido 
em todos os seus termos e pelos 
próprios 
fundamentos, na forma prevista no art. 
46 da Lei nº. 9099/95. 

Tem-se por expressamente 
prequestionadas todas as questões 
constitucionais suscitadas, 
uma vez que, para fins de 
prequestionamento, é desnecessária a 



restituir  ao  erário  valores  recebidos em 
duplicidade nas esferas administrativa  e 
judicial (R$ 1.444,12), situação que não se 
amolda às hipóteses de dispensa de 
devolução reconhecidas na jurisprudência 
deste  Tribunal,  a  caracterizar percepção 
de boa-fé, a saber, erro interpretativo ou má 
aplicação da legislação pela Administração, 
mas sim enriquecimento ilícito. 
Precedentes. 

4. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no REsp 1494755/SC, Rel. Ministro 
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/02/2017, DJe 09/03/2017) 

 

Ademais, restou bem demonstrado o devido 
processo legal administrativo prévio à 
decisão pela necessidade de reposição ao 
erário. 

Não há, pois, como prosperar o pedido do 
autor. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso. 

Condeno a parte recorrente em honorários 
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 
sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da 
Lei n.º 9.099/95), obrigação cuja 
exigibilidade ficará suspensa por 5 anos, 
salvo se comprovado que deixou de existir 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). 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO 
ao recurso. 
Condenação do recorrente em 
honorários advocatícios, fixados em 
10 % (dez por cento) sobre 
o valor corrigido da condenação (art. 
55 da Lei n.º 9.099/95). 
ACÓRDÃO 
Decide a Segunda Turma Recursal da 
Seção Judiciária do Ceará, à 
unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator e manifestações 
gravadas. 
Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Juízes 
Federais Gustavo Melo 
Barbosa, Paula Emília Moura Aragão 
de Sousa Brasil e João Luís Nogueira 
Matias. 
Fortaleza, data supra. 
GUSTAVO MELO BARBOSA 
JUIZ FEDERAL - 1.ª RELATORIA - 2.ª 
TR/CE” 



situação de hipossuficiência que justificou a 
concessão da gratuidade judiciária. 

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 

Vistos, relatados e discutidos os presentes 
autos, acordam os membros da Primeira 
Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais do Ceará, por unanimidade, em 
NEGAR 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 Marcus 
Vinícius Parente Rebouças. 

Fortaleza/CE, 10 de junho de 2021. 

 João Batista Martins Prata Braga 

Juiz Federal Relator” 

 



 

TESE ANTÍTESE 

Afastada fica a boa-fé objetiva do servidor 
público, obrigando-o à devolução dos valores 
recebidos em duplicidade do Erário, a 
circunstância de o pagamento em duplicidade 
(efetuado administrativa e judicialmente) 
decorrer de iniciativa do próprio 
beneficiário, em ambas as instâncias. 

Mantém-se a boa-fé do servidor 
público, desobrigando-o à devolução 
dos valores recebidos em duplicidade 
do Erário, uma vez que a circunstância 
do pagamento em duplicidade 
(efetuado administrativa e 
judicialmente) decorre de erro 
administrativo. 

 

6. Assim, admitido o Incidente Regional 
de Uniformização, passa-se à análise do dissídio de jurisprudência. 

7. De início, consigne-se que não se trata 
de reexame de matéria fática, uma vez que não se vai revolver os fatos admitidos no julgado, mas, sim, 
reexaminar a classificação jurídica atribuída à atuação da parte-autora, ora recorrente.  

8. Isto porque se partiu do mesmo fato, 
qual seja, recebimento em duplicidade de valores relativos à contribuição previdenciária (por força do 
recebimento do abono permanência, de um lado, e do reconhecimento da isenção do PSS sobre a Gacen, de 
outro), em razão do seu requerimento nas esferas administrativa e judicial pelo servidor público beneficiário, 
para se chegar a conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente). 

9. A divergência, portanto, é 
essencialmente jurídica, prescindindo a sua solução de reexame da matéria fática. 

10. Passa-se à solução da divergência. 

11. No caso, resta incontroverso que a 
parte-autora recebeu em duplicidade valores relativos à sua contribuição previdenciária, em razão da dupla 
solicitação de reconhecimento de tal direito, nas esferas administrativa e judicial. Na esfera administrativa, 
quando teve deferido o reconhecimento à percepção do abono de permanência; no âmbito judicial, quando 
demandou pelo reconhecimento da isenção da incidência da contribuição sobre a parcela relativa à Gacen. 

12. Neste contexto, não há como se acolher 
a pretensão recursal, uma vez que inexistiu a boa-fé objetiva da parte-autora por ser esta incompatível com a 
circunstância de que o beneficiário do abono provocou o recebimento do benefício em duas esferas, 
administrativa e judicial, requerendo-o por iniciativa própria. 



13. Observamos que a autorização para 
devolução da quantia que se recebeu em duplicidade, por força de iniciativa própria do servidor, não viola os 
princípios da não-surpresa e da legítima expectativa na percepção dos valores, princípios estes subjacentes aos 
fundamentos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que dispensam da devolução, justamente por 
caracterizar a percepção de boa-fé, quais sejam, o erro de interpretação ou a má aplicação da legislação pela 
Administração. 

14. Precisamente, parece-nos que sequer 
haveria de se falar em erro da administração – requisito adotado no caso paradigma para o reconhecimento da 
boa-fé – posto que o pagamento em duplicidade não se deveu a errônea interpretação da lei ou a sua aplicação 
de forma equivocada (hipótese incabível no caso concreto, ante o fato de que faz jus a parte-autora ao benefício), 
bem como não houve erro operacional ou de cálculo (hipóteses tratadas no Tema 1009 do STJ), mas 
simplesmente houve o pagamento em duplicidade porque a parte-autora, por iniciativa própria, requereu 
paralelamente o benefício em esferas distintas do aparelho estatal que não se comunicaram oportunamente, sem 
que tal falta de comunicação configure propriamente um erro administrativo, mas, de um lado, apenas o 
cumprimento de decisão judicial, e, de outro, mero descompasso entre o funcionamento das estruturas da 
Administração Pública e do Poder Judiciário, não sendo caracterizado, de toda forma, como o erro administrativo 
(interpretativo) que dispensa ao servidor público a devolução dos valores recebidos indevidamente, conforme 
inúmeros precedentes do STJ.  

15. Ad argumentandum, ainda que de erro 
da administração se entendesse tratar, inquestionável seria o reconhecimento de que a sua ocorrência teria como 
causa a própria conduta de cumulação ilegítima do servidor, que, assim, dela não poderia se beneficiar. Seria, 
portanto, erro induzido pelo próprio servidor. 

16. E aqui não se cuida de imputar ao 
servidor o ânimo subjetivo da trama, conluio ou prévia e articulada disposição de lesar a administração, elementos 
desnecessários para o reconhecimento do seu enriquecimento sem causa. Trata-se, sim, de reconhecer suficiente 
para a devolução das verbas recebidas em duplicidade o afastamento da boa-fé objetiva. 

17. Não se reveste de boa-fé objetiva a 
conduta do servidor que, sob novo fundamento jurídico, demanda em juízo pela devolução de valores que já não 
lhe foram descontados pela administração, por ser beneficiário do abono de permanência, autorizando-se, por 
isso, a devolução do que recebido em duplicidade. 

18. Assim, firme nas razões acima 
expostas, entendo que é o caso de se conhecer do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 
para, no mérito, negar-lhe provimento, fixando-se a tese seguinte: Não se reveste de boa-fé objetiva a conduta 
do servidor que, sob novo fundamento jurídico, demanda em juízo pela devolução de valores que já não 
lhe foram descontados pela administração, por ser beneficiário do abono de permanência, autorizando-se, 
por isso, a devolução do que recebido em duplicidade. 

 



ACÓRDÃO 

 

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade 
de votos, CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, NEGANDO-LHE, PORÉM, 
PROVIMENTO, nos termos expostos no voto-ementa do relator. 

 

João Pessoa/PB, data da validação. 

 

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 

Juiz Federal Relator 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, conhecer o Incidente, mas negando-lhe provimento, nos termos do voto do 
Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - 
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 
 

03. 0515190-44.2019.4.05.8102 
Recorrente:  Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Antônio Moisés Oliveira Monteiro  
Adv/Proc:  Amanda Cândido Bezerra (CE038062) e outro 
Origem:  1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima 

0515190-44.2019.4.05.8102 

VOTO-EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO 
DO PRESIDENTE DA TRU QUE ADMITE O INCIDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS 
ALEGANDO QUE O JULGADO ATACADO ADOTOU ENTENDIMENTO DIVERSO SOBRE A 
EXIGÊNCIA DO CADÚNICO PARA OS FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. ACÓRDÃO 
RECORRIDO QUE FUNDAMENTOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO DECURSO DE PRAZO DE 
180 DIAS.  NÃO CONFIGURADO O CONFRONTO DE TESES JURÍDICAS, NOS TERMOS DO ART. 14, 
DA LEI Nº 10.259/01. IRUJ QUE NÃO APRESENTA RAZÕES DE REFORMA DO JULGADO 
CONFRONTANDO-SE COM O FUNDAMENTO SUFICIENTE DE DECURSO DE PRAZO. APLICAÇÃO 
DA QUESTÃO DE ORDEM 18 DA TNU. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO. 

Trata-se de exame de Incidente Regional de Jurisprudência interposto pelo INSS que foi admitido pela 
Presidência desta Turma Regional nos seguintes termos: 

0515190-44.2019.4.05.8102 
DECISÃO 
Vistos, etc.  
Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência, interposto pelo INSS, em face de 
acórdão da 1ª TR/CE, admitido na origem. 
A Turma Recursal reformou sentença de improcedência para conceder o benefício assistencial à 
pessoa com deficiência desde à DER, por verificar estarem preenchidos os requisitos de impedimento 
de longo prazo e miserabilidade estavam preenchidos nesta data, ainda que a parte autora não tenha 
apresentado a atualização do CadÚnico, com o CPF de todos os componentes do grupo familiar.  



A autarquia previdenciária federal sustenta que é necessária a atualização do CadÚnico para a 
concessão do benefício, bem como a inclusão de informação dos CPFs dos membros da unidade 
familiar, o que não foi feito pela parte autora. 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 2ª TR/CE (0525381-57.2019.4.05.8100), 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. 
No paradigma invocado, a 2ª TR/CE verificou que o indeferimento administrativo para a concessão 
do benefício assistencial se deu em razão da ausência de apresentação do CadÚnico atualizado, de 
modo que a DIB deveria ser fixada na data de ajuizamento ação, uma vez que a atualização do 
CadÚnico apenas foi procedida após o processamento do indeferimento administrativo.  
Por outro lado, na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal verificou que o interesse de agir 
restou configurado pelo indeferimento administrativo tácito e imotivado, uma vez que o INSS 
demorou mais de 180 (cento e oitenta) dias para analisar o requerimento administrativo do benefício 
assistencial. Constatou-se que a ausência de apresentação da atualização do CadÚnico poderia 
acarretar em falta de interesse de agir, contudo, esta exigência foi feita pela autarquia federal apenas 
após o ajuizamento da ação judicial, isto é, quando o interesse de agir já estava configurado, razão 
pela qual a DIB foi fixada DER, pois os requisitos para a concessão do benefício estavam preenchidos 
desde esta data, ainda que não tenha havido a apresentação do Cadastro Único atualizado. 
Realizando-se o cotejo analítico, percebe-se que o postulante logrou êxito ao demonstrar o dissídio 
jurisprudencial, visto que, no caso dos autos, a Turma Recursal considerou que a ausência de 
apresentação da atualização do CadÚnico não constituiria em um empecilho para a concessão do 
benefício assistencial, ao passo que, no paradigma invocado, foi evidenciado que ausência de 
apresentação do CadÚnico atualizado é necessária para a concessão do benefício, razão pela qual a 
DIB deveria ser fixada apenas no ajuizamento da ação em casos em que o autor não providenciou 
esta atualização no processo administrativo.  
Ante o exposto, dou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência. 
Expedientes necessários. 
Distribuam-se os autos.  
Recife (PE), data supra. 
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza  
Presidente da TRU – 5ª Região. 

 

O Acórdão do Anexo 33, foi exarado nos seguintes termos: 



AMPARO SOCIAL (LOAS). DEFICIENTE. IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO E 
MISERABILIDADE COMPROVADOS. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E À CORREÇÃO MONETÁRIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA TR.  APLICA ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE 
REPERCUSSÃO GERAL.RECURSO PROVIDO. 
VOTO 
A parte autora apresentou recurso em face da sentença de origem, sustentando o preenchimento dos 
requisitos necessários à concessão do benefício assistencial pleiteado. 
Pois bem. 
É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 203, inciso V, um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso (65 anos ou mais), que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (art. 20 da Lei 8.742/93). 
Ressalte-se que se enquadra na condição de deficiente aquela pessoa que ostente impedimentos que a 
impeçam de exercer os atos da vida normal em igualdades de condições com as demais pessoas. Para fins 
de benefício assistencial, tais impedimentos devem ser de longo prazo, assim considerados aqueles 
superiores a dois anos. 
Pois bem. 
Quanto à existência de impedimentos de longo prazo, observo que o médico perito indicou que o autor é 
portador de patologia que o incapacita definitivamente para o exercício de sua atividade laboral atual, 
implicando impedimentos de longo prazo, inclusive quanto ao acesso ao mercado de trabalho, senão 
vejamos: 
“1. A parte autora é ou já foi portadora de alguma enfermidade? 
Sim. 
2. Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, especificar e descrever qual a enfermidade 
constatada. 
CID10: Q21.3 - Tetralogia de Fallot 
CID10: P94.2 - Hipotonia congênita 
3. Com base na análise clínica, bem como de exames médicos, atestados e outros documentos acostados 
aos autos ou porventura apresentados na data da realização da perícia, indique, ainda que por datas 
aproximadas, o momento de início de manifestação da enfermidade, bem como a data de sua cessação 
(em caso de não ser mais portador da enfermidade). 
Desde o nascimento e ainda em curso. 
4. Na data designada para a realização desta perícia, a parte autora ainda apresenta a enfermidade? 
Sim 
5. A enfermidade que acomete a parte autora é definitiva ou provisória? 
Definitiva. 
6. A enfermidade que acomete a parte autora é total ou parcial? 



Total. 
7. Existe possibilidade de cura total ou parcial da enfermidade através de algum tratamento ou 
intervenção cirúrgica? 
Não. 
8. Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, especificar o tipo de tratamento a ser realizado pela 
parte autora, informando, se possível, se este é fornecido pela rede pública de saúde. 
Prejudicada. 
9. A enfermidade inabilita a parte autora para o exercício de atividades do cotidiano? 
Sim. 
10. A parte autora necessita da assistência de terceiros para a prática de atividades normais do dia-a-dia? 
Sim. Criança. 
11. A enfermidade que acomete a parte autora gera algum impedimento de natureza física, intelectual ou 
sensorial? 
Sim. 
12. Tal impedimento dificulta ou impossibilita sua participação plena e efetiva na sociedade, no que diz 
respeito a atividades sociais, familiar e educacionais? 
Sim. 
13. Uma vez que se trata de menor de 16 anos, cuja incapacidade para o trabalho é legalmente presumida, 
a deficiência o impossibilita de interagir com as pessoas no meio social em que vive? 
Sim. 
14. Tal impedimento, se existente, é considerado, ou não, de longo prazo, isto é, incapacita a pessoa para 
a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos? 
Longo prazo. 
15. O menor apresenta condições para se desenvolver intelectualmente? Em caso afirmativo, o prazo seria 
curto, médio ou longo? 
Não.”.  
Observo ainda que os documentos médicos apresentados pela parte autora corroboram as conclusões 
periciais, informando a existência de restrição e incapacidade para as atividades laborais. 
Assim, dado o histórico acima, entendo ser possível reconhecer a existência de impedimentos por período 
superior a dois anos, restando preenchido o requisito. 
Passo a analisar a situação de miserabilidade. 
Nesse tocante, tenho que, conforme se pode observar do laudo de perícia social, a renda mensal do núcleo 
familiar não se mostra suficiente para prover à família uma existência digna. Em verdade, ao meu sentir, 
restou revelada uma condição de miserabilidade, notadamente das fotografias que instruem o referido 
laudo, as quais mostram que a moradia da família é bastante simples, contando com mobiliário escasso, sem 
qualquer ostentação de patrimonialidade.  



Dos fatos acima, extrai-se que a demandante, de fato, se encontra inserida em situação de miserabilidade. 
Assim, tenho, com base nos fundamentos acima, que deve ser concedido o benefício. 
No que tange aos juros e índice de correção monetária incidentes sobre as parcelas vencidas, tenho 
que a questão não demanda maiores digressões, porquanto tenha o plenário do Supremo Tribunal 
Federal, por ocasião do julgamento do RE 870947-SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, entendido, 
em sede de repercussão geral, pela inconstitucionalidade do 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação 
dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária  das condenações 
impostas à Fazenda Pública.  
Acrescento que tal posição já tinha sido firmada pelo STF quando do julgamento das ADIs 4357 e 
4425, mas o objeto das referidas ações era restrito ao momento posterior à expedição de precatórios, 
o que levou a Fazenda Pública a sustentar a incidência integral do referido dispositivo legal no 
momento anterior ao precatório. 
Com o julgamento do RE 870947-SE,  o Supremo estendeu o entendimento também para o momento 
que precede a expedição de precatórios, de modo que restou vencida a controvérsia sobre o assunto. 
Assim, os índices aplicáveis são o INPC, quando se tratar de demandas previdenciárias (por conta de 
previsão expressa da Lei nº 8.213/91), SELIC, em caso de créditos tributários, e IPCA-E nas demais 
situações. 
Saliento que, salvo nos casos de créditos tributários, a fixação de juros moratórios segundo o índice 
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígida, nesse tocante, a 
redação do 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 
Por fim, verifico que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos 
da tutela. De fato, a plausibilidade das alegações já restou demonstrada através das razões acima 
expostas; já o perigo de dano reside na situação de vulnerabilidade econômica vivenciada pela parte 
autora, o que a impede de prover seu próprio sustento, mostrando-se premente o imediato pagamento 
do benefício. 
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, JULGANDO 
PROCEDENTE o pedido autoral, determinando ao INSS que implante em favor da autora o benefício 
de amparo assistencial com os seguintes dados: 
ESPÉCIE Amparo ao 

deficiente 
(maior)(menor) / 
Amparo ao idoso 

DER 9/7/2019  
DIB 9/7/2019  
DIP 1º/7/2020 
Dada a tutela antecipada concedida conforme fundamentação acima, determino ao INSS que implante 
o benefício da parte autora no prazo de 20 dias úteis. 
As parcelas atrasadas devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e demais indexadores 
constantes no Manual de Cálculos da Justiça Federal desde quando devido, e acrescido de juros de 
acordo com o índice da poupança, desde a citação. 



Cálculos que serão realizados pela Contadoria do juízo. 
Sem condenação em honorários, uma vez que somente o recorrente vencido arca com tal ônus. 
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 
  
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Primeira Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais do Ceará, por unanimidade, 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 Dartanhan Vercingetórix de Araújo e Rocha. 
Fortaleza/CE, 6 de agosto de 2019. 
  
Marcus Vinícius Parente Rebouças 
Juiz Federal Relator  

 

Foi lavrado despacho por esta Relatoria na qual se determinou a suspensão do feito para os fins de exame do 
Tema 285 da TNU, nos seguintes termos: 

0515190-44.2019.4.05.8102 

Decisão: 

Considerando o início do julgamento do Tema 285 da TNU, que versa sobre os efeitos jurídicos da 
“falta de atualização do Cadúnico e a previsão de continuidade de julgamento do Tema em 
23/09/2021 perante aquele Colegiado, bem como pelo fato do Tema ter sido admitido como 
representativo de controvérsia pela TNU em 25/02/2021 e possuir o Tema a identidade meritória com 
o assunto controvertido no presente Incidente Regional de Uniformização e ante a probabilidade de 
interposição de novo Incidente de Uniformização, em âmbito nacional, acaso o julgado deste 
Colegiado divirja do  entendimento que venha a ser firmado pelo julgamento em curso na 
TNU, entendo  oportuna - , pelo princípio da duração razoável do processo e da eficiência e com 
fulcro no art. 8º, VIII c/c art. 14, II do RI da TNU, aplicável por analogia no presente Colegiado - ,  a 
retirada do processo de pauta e determinar sua suspensão até a conclusão do julgamento do 
Tema 285 da TNU. 



Intimem-se. Acompanhe a Secretaria da Turma o andamento do Tema 285 na TNU, voltando-me 
oportunamente para exame do Incidente. 

Recife, data da movimentação. 

Flávio Roberto Ferreira de Lima 

Juiz Federal Relator 
 
Observo, no entanto, que o Tema 285 foi julgado pela TNU, tendo havido a publicação do Acórdão em 
16/11/2021, tendo sido exarada a seguinte tese jurídica: 
 

"a atualização/revalidação extemporânea das informações do CadÚnico, realizada antes da exclusão 
do cadastro na forma regulamentar, autoriza a validação retroativa das contribuições pela alíquota de 
5%, desde que comprovados os requisitos de enquadramento como segurado facultativo, na forma 
do art. 21, §2º, II, alínea b', da Lei 8.212/91".Vencidos o Juiz Relator e, em parte, o Juiz Federal 
David Wilson Pardo. Brasília, 12 de novembro de 2021. IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR Juiz 
Federal - Relator para o acórdão - 

Entendo que o Tema 285 não se aplica ao caso sob exame, posto que os autos versam sobre benefício 
previdenciário e o tema sob exame é sobre benefício assistencial. 

No Acórdão paradigma do Anexo 47 verifica-se que o tema controvertido foi de fato examinado na 2ª Turma 
Recursal do Ceará, nos seguintes termos: 

A parte ré se insurge contra o entendimento firmado em primeira instância, alegando que a parte  
autora deixou de cumprir as exigência legais (apresentação de CadÚnico atualizado) no  
procedimento administrativo.  
Com efeito, observo que o indeferimento administrativo ocorreu pela ausência de atualização  
do Cadúnico.  
Observo, ainda, que essa atualização só foi realizada em julho de 2019, portanto, após o  
processamento do indeferimento, ocorrido em junho de 2019, conforme se observa no anexo 5.  
Cumpre frisar que nos termos do regulamento do benefício assistencial, por expressa permissão  
legal (artigo 20, §12, da lei 8742/90), passou a ser exigido que TODOS os beneficiários do BPC- 
LOAS sejam previamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal  
(CadÚnico), que, como o próprio nome já indica, busca unificar dados sobre as famílias em estado  
de vulnerabilidade social.  
Vejamos o que diz a Lei 8742/90 sobre o assunto, in verbis:  
"Art. 20. (...)  
§12. São requisitos para A CONCESSÃO, A MANUTENÇÃO E A REVISÃO do benefício as  
inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais  
do Governo Federal - CadÚnico."  



Dentro desse contexto, tenho que cabe razão a parte ré, devendo a DIB guardar correspondência  
com o ajuizamento da ação, vez que a autora deixou de cumprir exigências necessárias para o 
processamento do pleito administrativo.  
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela PARTE RÉ no sentido de  
reformar parcialmente a sentença, alterando a data de início do benefício para corresponder à data  
do ajuizamento da ação.   

 

Houve interposição de Embargos de Declaração e o recurso foi julgado no Acórdão do Anexo 40, com o seguinte 
teor:  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO. PARTE AUTORA. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. 
VOTO 
O INSS opôs os presentes embargos em face do acórdão de anexo 33, sustentando a existência de 
omissão acerca da existência de interesse de agir da parte autora, dada a ausência de atualização do 
CadÚnico. 
De fato, observo que, mesmo existindo documentação indicando a falta de tal providência, o julgado 
embargado não apreciou a questão, de forma que merecem acolhida os aclaratórios para se reconhecer 
a omissão, a qual passo a sanar.  
Com efeito, entendo que, de fato, Decreto nº 8.805/2016 poderia estabelecer elementos que a parte 
deve apresentar ao INSS para obter o BPC e não considero abusiva a exigência de atualização do 
CadÚnico, que é o cadastro governamental para pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
Em verdade, ao meu sentir, se mostraria um contrassenso o governo ter um cadastro único para isso 
e a parte poder acessar os benefícios sem atualizar os dados cadastrais. 
Em sendo assim, a princípio, careceria a parte autora de interesse processual. No caso específico dos 
autos, contudo, observo que o interesse de agir decorreu do indeferimento tácito e imotivado, 
conforme se observa da decisão judicial do anexo 8, proferida ainda em primeira instância. 
Efetivamente, o requerimento administrativo de BPC foi formulado em julho de 2019. Passados mais 
de 180 dias sem que o INSS houvesse dado seguimento ao pedido administrativo, configurou-se o 
indeferimento tácito tendo a parte procurado o socorro judicial, ainda no ano de 2019. Só em 
fevereiro de 2020, o INSS movimentou o processo administrativo, fazendo a exigência de 
apresentação do CadÚnico. Acontece que, nesse momento, já estava configurado o 
indeferimento tácito e em trâmite o presente processo.  Não há falar, assim, em ausência de 
interesse processual. 
Quanto à DIB, esta Turma Recursal fixou entendimento, ressalvado entendimento pessoal deste 
Relator, no sentido de que a ausência inicial de interesse agir, configurada apenas em sede judicial, 
não influencia a fixação da DIB, uma vez que, à luz da súmula nº 33 da TNU, o início do benefício 
deve coincidir com o preenchimento dos requisitos. Assim, comprovado o preenchimento dos 
requisitos desde a DER, deve o início do benefício corresponder a esta data. 
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos acima. 



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 unanimidade, 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 Marcus Vinícius 
Parente Rebouças e Leopoldo Fontenele Teixeira . 
Fortaleza/CE, 1º de outubro de 2020. 
José Eduardo de Melo Vilar Filho 
Juiz Federal Relator 

Inobstante o Acórdão recorrido registre aparente contradição com o Acórdão paradigma verifica-se, no entanto, 
que o julgado recorrido não despreza a necessidade de atualização do Cadastro, mas entende devido o benefício 
perseguido porque o motivo de indeferimento do benefício assistencial não foi a ausência de atualização de 
CadÚnico, mas a extrapolação do prazo de 180 dias para o exame do pedido administrativo.  

Ou seja, o fundamento para a concessão do benefício de amparo social não passou pela exigência ou não da 
atualização do CadÚnico, mas por fundamento diverso. 

De qualquer modo, caso se venha entender que a atualização do CadÚnico foi examinada no Acórdão recorrido 
em contradição ao Acórdão paradigma, merece observar-se que outro fundamento foi tão ou mais relevante para 
a concessão do benefício, no caso o decurso do lapso temporal de 180 dias.  Assim, aplicar-se-ia a Questão de 
Ordem nº 18, de seguinte teor: 

É inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento 
suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles.(Aprovada na 4ª Sessão Ordinária da 
Turma Nacional de Uniformização, dos dias 06 e 07.06.2005). 

Assim, por não estar configurada o confronto de teses jurídicas de direito material, nos termos do art. 14, da Lei 
nº 10.259/01, bem como por não terem sido objeto de questionamento e confronto o fundamento suficiente do 
decurso de prazo, não conheço do Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

A C Ó R D Ã O 

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer do Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.  
    



Recife, data do julgamento. 

 

Flávio Roberto Ferreira de Lima 
Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer o Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0504005-45.2020.4.05.8402 
Recorrente: Francisco Das Chagas Dantas Dos Santos 
Adv/Proc: Clécio Araújo de Lucena (RN014759) e outro 
Recorrido (a): União e outro 
Adv/Proc:  Advocacia Geral Da União  
Origem: Turma Recursal SJRN 
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima 
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VOTO-EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO 
DO PRESIDENTE DA TRU QUE ADMITE O INCIDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE 
AUTORA POSTULANDO O DIREITO DE RECEBER O AUXÍLIO-EMERGENCIAL, INOBSTANTE 
TENHA RECEBIDO BOLSA DO PODER PÚBLICO. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO DEMONSTROU O 
CONFRONTO DE TESES JURÍDICAS DE ACÓRDÃOS CONTRAPOSTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO 
EXAMINOU HIPÓTESE DE BOLSISTA E ACÓRDÃO PARADIGMA ESTAGIÁRIO. O ESTAGIÁRIO 
POSSUI REGIME JURÍDICO PRÓPRIO(LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008). BOLSISTA QUE 
NÃO É JURIDICAMENTE ENQUADRÁVEL COMO ESTAGIÁRIO. SITUAÇÕES JURÍDICAS 
DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONFRONTO DE TESES JURÍDICAS CONTRAPOSTAS, NOS TERMOS 
DO ART. 14, DA LEI Nº 10.259/01. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO.  

 
Trata-se de exame de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência que foi admitido pela Presidência, 
com base no teor da seguinte decisão: 
 

0504005-45.2020.4.05.8402 
DECISÃO 
Vistos, etc. 
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, interposto pelo parte autora, em face de 
acórdão da TR/RN, admitido na origem. 
O acórdão impugnado manteve a sentença improcedente do pedido de reestabelecimento do auxílio 
emergencial, por entender que  o recebimento de bolsa por parte de um aluno músico, mesmo que seja no 
valor de apenas meio salário mínimo, constitui vínculo formal com a administração pública. 
Aduz a parte autora, ora agravante, que o estágio não é exercício de função pública, consignando que não 
constitui óbice ao recebimento do referido auxílio, em razão da Lei 13.982/2020 não ter previsto o 
recebimento de bolsa de estágio como impeditiva do recebimento do auxílio emergencial. 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/SE(0502736-59.2020.4.05.8502) , alegando atender aos 
requisitos do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização. 
Decido. 
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização quando houver 
divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma 
jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções jurídicas divergentes para casos similares. 
No caso dos autos, a Turma Recursal  reconhece a equiparação de qualquer pessoa com vínculo formal ativo 
com a administração pública para justificativa à negativa do auxílio emergencial, entende que a norma 



estende a condição de empregado a “todos os agentes públicos, independente da relação jurídica” da mesma 
maneira como alcança o estagiário, alcança o bolsista. 
Por outro lado, no paradigma invocado, registrou-se o entendimento de que é possível o recebimento de 
auxílio emergencial por aluno que recebe bolsa, pois não se trata de vínculo formal com a administração 
pública, aduz que  o estágio não é exercício de função pública, 
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 Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho - Presidente da TRU- 5ª Região, em 
exercício. 
 

O Acórdão recorrido foi exarado nos seguintes termos: 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária 
do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria, vencido o relator originário Dr. Carlos Wagner Dias Ferreira, 
DAR PROVIMENTO EM PARTE aos embargos, para reconhecer a tempestividade do recurso mas NEGAR 
PROVIMENTO, nos termos da assentada oral de julgamento. 

Verificado o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível para 
prosseguimento do feito. 

Almiro Lemos - Juiz Federal 

O Voto escrito exarado pelo Relator e presente no Anexo 36 dos autos e que ao que tudo se mostra coerente, 
integra o Acórdão, possui o seguinte teor: 
 

PROCESSO 0504005-45.2020.4.05.8402 

VOTO 

Peço vênia para divergir.  

Inicialmente nos fundamentos para o reconhecimento da tempestividade do recurso, nesse caso, 
possivelmente, apenas para um esclarecimento do meu ponto de vista, que pode até convergir em 



verdade. A tempestividade não decorre de certidão de servidor, que não tem o poder de definir 
questão jurisdicional, mas do fato certificado, qual seja a apresentação da petição de embargos por 
email, à vista de limitação operacional do sistema Creta.  

Mas no julgamento em si, a divergência é real.  

O benefício foi negado à parte autora em razão do autor possuir vínculo ativo com ente público no 
momento do requerimento. A norma já referida por V. Exa. estende a condição de empregado a 
“todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica”, o que alcança a situação 
do bolsista. 

Em situação semelhante, referente a estágio profissional, já decidiu este colegiado, inclusive sendo 
V. Exa relator, processo coincidentemente em pauta na sessão de hoje, na medida em que há 
embargos pelos quais a parte autora tenta reavivar a questão: “6. Na sequência, o juízo a quo fez 
consignar que, de conformidade com o documento inserto na fl. 4 do evento nº 7, a autora teria 
mantido vínculo de estágio com o IFRN, no interregno temporal de 23/07/2018 a 22/07/2020, 
chamando a atenção para o fato de o termo ad quem do estágio ter se operado posteriormente à data 
limite preconizada no art. 2º da Lei nº 13.982 para requerimento do auxílio emergencial (2 de julho 
de 2020 ou três meses após a promulgação da mencionada lei). Por fim, arrematou: “(...). Sendo 
assim, apesar de a mencionada lei não versar, expressamente, sobre estágios, pode-se considerar que 
o vínculo que a parte demandante manteve o serviço público, mesmo como estagiária, por ser 
remunerado e ter relação com o órgão público, é impeditivo para a concessão do auxílio emergencial, 
até mesmo porque, a própria remuneração do estágio já desconfigura a situação de desamparo ou 
vulnerabilidade, que é a base primária para se ter direito ao auxílio emergencial. (...).” (destacado). 
7. Com efeito, tem-se que as razões invocadas no recurso não se mostram suficientes para obtenção 
da reforma da sentença” (Processo 0520289-37.2020.4.05.8400). 

Se a norma estende a condição de empregado a “todos os agentes públicos, independente da relação 
jurídica” da mesma maneira como alcança o estagiário, alcança o bolsista, até porque há pouca ou 
nenhuma diferença entre tais condições, ambos são remunerados e tem relação com o órgão público, 
como destacado no julgado citado.  

Assim, dou provimento em parte aos embargos, para reconhecer a tempestividade mas negar 
provimento ao recurso. 

É como voto. 

Almiro Lemos -  Juiz Federal 

 



O Acórdão paradigma foi invocado pela parte Autora foi exarado pela Turma Recursal de Sergipe nos seguintes 
termos(Anexos 44 e 45):  
 

VOTO 
ARTHUR AUGUSTO COSTA DA SILVA recorreu contra a sentença que julgou improcedente o 
seu pedido de restabelecimento do auxílio-emergencial previsto na Lei n.º 13.982/2020, a pretender 
a sua reforma.  
O auxílio emergencial concedido ao autor foi cancelado após o recebimento da primeira 
parcela(anexo n° 11), em razão de ele ser estagiário remunerado na Secretaria Estadual de 
Administração(declaração da SEAD – anexo n° 17).O juízo recorrido julgou improcedente a 
demanda nos seguintes termos: “O autor alega que, enquanto estagiário, faz jus a parcelas de auxílio 
emergencial. Recebeu a primeira parcela, tendo sido surpreendido com bloqueio a partir da segunda 
parcela. Nos moldes do § 5º, do art. 2º, da lei nº 13.982/2020, são considerados empregados formais, 
para efeitos deste artigo, todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive 
os ocupantes de cargo ou função temporários, incluindo-se nesse conceito os estagiários. Embora não 
sejam servidores públicos efetivos ou comissionados, estagiários vinculados a Secretarias 
Federais/Estaduais/Municipais se enquadram no gênero de agentes públicos e, nesse passo, não 
fazem jus ao auxílio emergencial. Quanto a isso, rememore-se a decisão proferida pelo STJ no REsp 
nº 1.149.493/BA no sentido de que os estagiários que atuam em órgãos e entidades públicas, ainda 
que de modo transitório, com ou sem remuneração, podem, sim, ser classificados como agentes 
públicos e responder de acordo com a Lei 8.429/92”.A sentença deve ser reformada, pois a disciplina 
do art. 2º da Lei n.º 13.982/2020 estabelece requisitos restritivos para deferimento do benefício 
assistencial. E norma restritiva de direito deve ser sempre interpretada e aplicada de modo restrito, 
não ampliado. A lei não previu o recebimento de bolsa de estágio como impeditiva do recebimento 
do auxílio emergencial. 
Estágio não é exercício de função pública temporária, nem pode ser a ela equiparada, pois “não cria 
vínculo empregatício de qualquer natureza” (sem grifos no original), nos termos do art. 3º da Lei n.° 
11.788/2008. Por último, a decisão deve consistir na cominação à União de obrigação de fazer, de 
liberar o pagamento das parcelas devidas à parte autora imediatamente, pois a natureza emergencial 
da verba não se compatibiliza com o regime de condenação ao pagamento via requisição de pequeno 
valor, já que o recorrente tem necessidade do benefício agora. Amparado em tais razões, voto por 
conhecer do recurso da parte autora, dar-lhe provimento e a) nos termos do art. 43, primeira parte, da 
Lei n.º 9.099/95 e art. 1º da Lei n.º 10.259/2001,cominar à União, à Caixa Econômica Federal - CEF 
e à DATAPREV, cada uma de acordo como seu dever de atuação concreta em relação ao pagamento 
do benefício, a obrigação deliberar para a parte recorrente os pagamentos de todas as parcelas do 
auxílio-emergencial já liberadas para os demais beneficiários do programa desde seu início, no valor 
de R$ 600,00(seiscentos reais) cada uma, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação desta 
decisão, na rede bancária e de acordo com a opção feita pela parte autora em seu requerimento do 
benefício, independente do trânsito em julgado desta decisão; b) a obrigação de liberar o pagamento 
das parcelas seguintes, nos prazos previstos no calendário oficial de pagamento, enquanto durar o 
benefício de assistência social aprovado pela Lei n.º 13982/2020, inclusive das eventuais 



prorrogações do benefício, independente do 
trânsito em julgado desta decisão; e c) acolher o pedido formulado na inicial, confirmar as 
cominações acima e julgar procedente a demanda. As rés ficam intimadas a comprovar nos autos, no 
prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento do preceito cominatório acima estabelecido, sob pena de multa 
diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada uma, a incidir a partir do 11º (décimo primeiro) dia da 
sua intimação e até que se comprove o adimplemento da obrigação de fazer. Sem custas e sem 
honorários, pois sucumbente foi a recorrida, não a recorrente (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 
É como voto. 
 

No caso do Acórdão recorrido o benefício de auxílio-emergencial foi negado sob a alegação de que a parte Autora 
sendo bolsista, recebendo recursos do Poder Público, não poderia receber o auxílio-emergencial. A Lei nº 13.892, 
de 02 de abril de 2020, que dispõe em seu art. 2º, II c/c , VI, § 5º: 

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: 

[...] 

II - não tenha emprego formal ativo; 

[...] 

VI - que exerça atividade na condição de: 

[...] 

§ 5º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados com contrato de 
trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os agentes 
públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função 
temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato 
eletivo. 

O Decreto nº 10.316/2020, regulamentador da Lei nº 13.892, de 02 de abril de 2020, em seu art, 2º dispõe:  

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - trabalhador formal ativo - o empregado com contrato de trabalho formalizado nos 
termos do disposto na a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, e o agente público, independentemente da relação jurídica, 



inclusive o ocupante de cargo temporário ou função temporária ou de cargo em comissão 
de livre nomeação e exoneração e o titular de mandato eletivo;  

Não há menção expressa sobre a figura do estagiário e o bolsista, embora o Acórdão recorrido tenha feito um 
exame jurídica equivalente. Destaco trecho do julgado: 

Se a norma estende a condição de empregado a “todos os agentes públicos, independente da relação 
jurídica” da mesma maneira como alcança o estagiário, alcança o bolsista, até porque há pouca ou 
nenhuma diferença entre tais condições, ambos são remunerados e tem relação com o órgão público, 
como destacado no julgado citado.  

O estagiário encontra-se regido por legislação especial(LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008), 
não podendo ser equiparado a bolsista, no caso, segundo consta no próprio IRUJ: “o autor é aluno do projeto de 
música do  
município, recebendo para tanto uma bolsa no valor de meio salário mínimo.”  

Não é demasiado citar o teor do art. 1º, da Lei nº 11.788/2008, de seguinte teor:. 

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens 
e adultos.  

A parte Autora não preenche a condição de estagiário, ficando evidenciado que os casos contrapostos não 
são idênticos. No caso, o precedente invocado pela parte Autora não foi de outro bolsista que teria recebido 
o auxílio-emergencial, mas de estagiário, que embora tenha regimes jurídicos próximos, não são idênticos, 
não servindo para o confronto de teses jurídicas de direito material como exigido pelo art. 14, da Lei nº 
10.259/01. 

O julgamento no Incidente Regional de Uniformização possui uma finalidade que transcende o interesse 
das partes envolvidos no processo, pois serve de paradigma para outras demandas que sejam ajuizadas 
com o mesmo objeto. Não me parece suficiente que o Acórdão recorrido tenha equiparado para exame a 
figura do estagiário e bolsista, pois tal argumentação não é suficiente para modificar a natureza jurídica 
do estagiário para o bolsista. 

Assim, não conheço do Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do Voto-Ementa 
supra. 



A C Ó R D Ã O 

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer do Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.  
    

Recife, data do julgamento. 

 

Flávio Roberto Ferreira de Lima 
Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos 
termos do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0503242-05.2019.4.05.8200 
Recorrente: Manoel Nazareno Barbosa dos Santos 
Adv/Proc: Monica Cristina De Souza Oliveira (PB021553) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 



Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima 

0503242-05.2019.4.05.8200 

VOTO-EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO 
DO PRESIDENTE DA TRU QUE ADMITE O INCIDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE 
AUTORA POSTULANDO O DIREITO DE OBTER O RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO 
ANTES DA PORTARIA QUE DETERMINOU SUA ANISTIA NOS TERMOS DA LEI Nº 8.878/94. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O TEMPO DE 
SERVIÇO ANTE OS EFEITOS LIMITADOS DO RECONHECIMENTO DA ANISITIA NOS TERMOS DO 
ART. 6º, DA LEI Nº 8.8778/94 E PRECEDENTES DO STJ. A JURISPRUDÊNCIA DA TNU SE FIRMOU NO 
MESMO SENTIDO DO JULGADO RECORRIDO APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. 
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO.  

 
Trata-se de exame de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência que foi admitido pela Presidência, 
com base no teor da seguinte decisão: 
 

0503242-05.2019.4.05.8200 
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. 
A Turma Recursal manteve sentença de improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de 
contribuição, por verificar a impossibilidade do cômputo do período compreendido entre 30/06/1990 
e 03/06/2014, hipótese em que o demandante se encontrava compulsória e ilegalmente afastado de 
suas funções laborais na Empresa dos Portos do Brasil S/A – Portobrás. 
Concluiu-se que o art. 6º, da Lei nº 8.878/94 (Lei de Anistia) dispõe que a anistia não gera efeitos 
financeiros retroativos e que a concessão de efeitos previdenciários à anistia prevista na referida lei 
representaria, de forma oblíqua, conferir financeiro retroativo ao benefício, sem respaldo legal. 
A parte autora, ora agravante, sustenta que o art. 6º da referida lei, por ser norma restritiva de direitos, 
deve ser interpretado estritamente, logo, o que se veda é a concessão de efeitos financeiros retroativos, 
não impedindo o cômputo do tempo de serviço entre a data do desligamento do servidor e o momento 
do retorno à atividade por força da anistia para fins previdenciários. 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas TR/SE (0501497-61.2013.4.05.8503, 0500629-
29.2012.4.05.8500, 0501794-04.2018.4.05.8500, 0505259-89.2016.4.05.8500 e 0501960-
46.2012.4.05.8500), 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. 
Nos paradigmas invocados, entendeu-se que o art. 6º, da Lei nº 8.878/94 (Lei de Anistia), por ser 
norma restritiva de direitos, deve ser interpretado estritamente, logo, o que se veda é a concessão de 
efeitos financeiros retroativos, não impedindo o cômputo do tempo de serviço entre a data do 
desligamento do servidor e o momento do retorno à atividade por força da anistia para fins 
previdenciários, até porque não existe vedação legal expressa neste sentido. 
Por outro lado, na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal considerou que o período de 
afastamento não poderia ser computado, por conferir interpretação ao art. 6º, da referida lei, de que a 
concessão de efeitos previdenciários à anistia prevista na referida lei representaria, de forma oblíqua, 
conferir financeiro retroativo ao benefício, sem respaldo legal. 
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. 
Distribuam-se os autos. 
Recife (PE), data supra. 
Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho  
  
Presidente da TRU- 5ª Região, em exercício. 
 

O Acórdão recorrido foi exarado nos seguintes termos: 
 

VOTO-EMENTA 

 CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. 
ANISTIA.  LEI 8.878/1994.  CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA 
APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO 
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

 1. Trata-se de recurso proposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pleito 
formulado no sentido de condenar o INSS à averbação como tempo de serviço/contribuição o período 
compreendido entre 30.06.1990 e 03.06.2014, em que esteve afastado de suas funções laborais na 
Empresa dos Portos do Brasil S/A – Portobrás, como tempo de contribuição para fins previdenciários. 



2. Recurso da parte-autora pugna para que seja favorecida pela Lei nº 8.878/94 que concedeu anistia 
aqueles trabalhadores que foram compulsória e ilegalmente afastados de seus cargos/empregos, o 
que, no caso da parte-autora, representou desligamento arbitrário da “Empresa dos Portos do Brasil 
S/A – Portobrás, no período compreendido entre 30.06.1990 e 03/06/2014”, fazendo jus à contagem 
do tempo de serviço, para fins de futura aposentadoria, conforme vem decidindo órgãos da Justiça 
do Trabalho da 4ª Região e os Juizados Especiais do Rio de Janeiro e Sergipe, como decorrência 
lógica da anistia prevista na referida Lei nº 8.878/94, não condizendo o entendimento do STJ 
reproduzido na sentença “com a justiça, menos ainda com  amoderna,  justa  e  aplicável  
interpretação  restritiva  do  art.  6º  da  Lei  n.  8878/94  que deve  ser vista  como  um meio  de 
proteger  e  resguardar  os  direitos  outrora  suprimidos  pela própria administração pública”, e 
que a solução imposta pela Lei nº 8.878/94 não representou “nova contratação”, mas “reintegração” 
do servidor/trabalhador prejudicado, daí ser “mister se faz reconhecer que dentre as vantagens 
aludidas encontra-se o direito ao cômputo do tempo de serviço, em que estivera afastado 
arbitrariamente, para fins  de  sua  aposentadoria,  sob  pena  de  estar  a  administração  pública,  
mais  uma  vez, cometendo ato de ilegalidade”.  

3. A sentença está motivada sob o entendimento de que “Verifica-se nos autos que a controvérsia se 
restringe ao pedido de reconhecimento como tempo de contribuição do autor do período de 
30/06/1990 a 03.06.2014, período em que esteve compulsória e ilegalmente afastado de suas funções 
laborais na Empresa dos Portos do Brasil S/A – Portobrás. Ocorre, todavia, que a Lei n. 8.878/94, 
em seu art. 6º, informa claramente que, in verbis: Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só 
gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de 
qualquer espécie em caráter retroativo. Por sua vez, o STJ, no julgamento do AgaREsp 365364, 
datado de 02/02/2016, decidiu pela não possibilidade do reconhecimento do tempo de afastamento 
do anistiado citado na Lei n. 8.878/94 para fins de aposentadoria: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANISTIA. OFENSA AO ART. 6º DA LEI 
8878/94. RECOLHIMENTO POSTERIOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
RECONHECIMENTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. 1. O 
Tribunal de origem consignou que a parte autora não teria direito à contagem do período de 
afastamento do serviço para fins de aposentadoria de anistiado, com recolhimento posterior das 
contribuições previdenciárias correspondentes ao tempo não trabalhado por expressa vedação do 
art. 6º da Lei 8878/94. 2. A Lei 8.878/94 expressamente vedou a retroação de efeitos financeiros e a 
contagem do período anterior à readmissão como tempo de serviço, para qualquer efeito. A 
pretensão relativa ao pagamento de contribuições previdenciárias relativas ao lapso temporal em 
que não houve efetiva prestação de serviço, para fins de aposentadoria, implicaria, de forma oblíqua, 
conferir efeito financeiro retroativo ao benefício, sem respaldo legal. 3. É entendimento do STJ que 
‘nos termos do art. 6º da Lei 8.878/94, a anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros 
a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter 
retroativo’(AgRg no REsp 1235190/DF, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Turma, DJe de 9.8.2012). A alteração do entendimento encontra (ria) óbice, também, na Súmula 
7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgaREsp 365364, Primeira Turma, Rel. Olindo 



Menezes, julgado em 02/02/2016). Desse modo, indevido o computo do período de 30/06/1990 a 
03.06.2014, período em que esteve afastado de suas funções laborais na Empresa dos Portos do 
Brasil S/A – Portobrás, como tempo de contribuição para fins”  

4. Sobre o ponto, a Lei nº 8.878/94, de fato, dispõe que “A anistia a que se refere esta Lei só gerará 
efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie 
em caráter retroativo” (art. 6º).  

5. O STJ interpretando tal dispositivo da lei considerou que a concessão de efeitos previdenciários à 
anistia prevista na referida lei representaria “forma oblíqua, conferir financeiro retroativo ao 
benefício, sem respaldo legal”, in verbis:  

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANISTIA.  LEI  
8.878/1994.  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO PELA UNIÃO. TEMPO DE 
SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 

Cuida-se, na origem, de Ação de rito ordinário proposta por Tania Pires de Oliveira contra a União 
e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a condenação nos pagamentos das 
contribuições previdenciárias relativa a período não laborado em face de demissão decorrente de 
política adotada no Brasil entre os anos de 1990 a 1992. 

O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação da 
ora recorrente e assim consignou na sua decisão: ‘Como bem ressaltado pelo juízo a quo, a anistia 
foi concedida nos termos e limites da Lei n.º 8.878/94, que expressamente vedou a retroação de 
efeitos financeiros e a contagem do período anterior à readmissão como tempo de serviço, para 
qualquer efeito. Destarte, a pretensão da autora ao pagamento pela União de contribuições 
previdenciárias relativas ao lapso temporal em que não houve efetiva prestação de serviço, para 
fins de aposentadoria,   implicaria,   de  forma  oblíqua,  conferir  efeito financeiro retroativo ao 
benefício, sem respaldo legal.’ (fl. 118, grifo acrescentado). 

Registra-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência mais 
recente do STJ, no sentido de não ser devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos 
servidores de que trata a Lei 8.878/1994, mas somente a partir do seu efetivo retorno à atividade. 
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.468.411/PE, Rel. Ministro  Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 30/9/2014, AgRg no REsp 1.443.412/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe  22/5/2014,  e  AgRg  no REsp 1.380.999/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 16/9/2013.  



Por essa razão, não há falar em pagamento pela União de contribuições previdenciárias relativas 
ao período em que não houve prestação de serviço, porquanto constitui pedido juridicamente 
impossível, pois vedado em lei. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 
entendimento  do  STJ,  razão  pela  qual  não  merece  prosperar  a irresignação.  Incide, in casu, o 
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RESP. 1567925/RS, rel. min. Herman Benjamin, j. 16.02.2016, grifamos) 

6. Acresça-se que a impossibilidade de contagem como tempo de contribuição do período em que a 
parte-autora esteve afastada do seu emprego/cargo representaria a contabilização para fins 
previdenciários de tempo ficto, o que é violaria o caráter contributivo previsto para o Regime Geral 
da Previdência Social, salvo exceções expressamente prevista em lei, mutatis mutandis:  

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 
COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES.  

1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a 
princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição.  

2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção 
razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma 
Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do 
recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade 
laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi 
modificado pela Lei nº 9.876/99.  

3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência 
regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 
em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991.  

4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva 
vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. 
Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso 
extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento 

(STF, RE 583834, rel. min. Ayres Britto)  

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA 
PÚBLICA ESTADUAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE LICENÇA POR INTERESSE PARTICULAR 



PARA FINS DE APOSENTADORIA. TEMPO FICTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PARÁGRAFO 2º 
DO ART. 20 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO JULGADO 
INCONSTITUCIONAL PELO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  

1. A contagem do tempo de afastamento decorrente de licença para interesse particular, prevista na 
Constituição Estadual de Goiás, vai de encontro à nossa Carta Magna, que veda a contagem de 
tempo ficto nos casos de aposentação de servidores públicos, nos termos do seu artigo 40, § 10º.  

2. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, quando do 
julgamento do RE n.º 227.158-8/GO, Relator para acórdão Ministro Nelson Jobim, declarou 
inconstitucional o § 2º do art. 20 do ADCT da Constituição Estadual de Goiás, que dava suporte à 
pretensão recursal. Ausência de direito líquido e certo.  

3. Recurso desprovido”  

(STJ, 5ª T, ROMS 13140, rel. min. Laurita Vaz, j. 04.05.2006). 

7. Sob tais fundamentos, é o caso de negar provimento ao recurso do particular.  

8. 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, com 
a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora em honorários 
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e custas processuais, sobrestada, porém, a sua 
execução, no caso concreto do deferimento da gratuidade judiciária, observando-se a 
prescrição quinquenal (art. 98, § 3º, do CPC). 

 Sérgio Murilo Wanderley Queiroga 

Juiz Federal Relator 
 
 
A parte Autora invocou Acórdãos paradigmas invocados no IRUJ, limitando-me a transcrever o que me parece 
mais representativo para demonstrar o confronto das teses sobre direito material:  
 

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. 
ANISTIADO. PETROBRÁS. POSSIBILIDADE. LEI N.º 8.878/94 
E 10.790/2003. DEFERIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO 
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES 
FAVORÁVEIS NESTA TURMA RECURSAL. RECURSO DO RÉU 



IMPROVIDO. 
1. No caso, pretende o autor averbação do tempo de serviço que estivera 
vinculado à Petrobrás, como decorrência da edição das Leis de Anistia (Lei 
8.878/94 e 10.790/2003) 
2. O art. 6º da Lei n.º 8.878/94 (Lei de Anistia), por cuidar de norma 
restritiva de direitos, deve ser interpretado estritamente, ou seja, o que se 
veda são efeitos financeiros, de caráter remuneratório, anteriores à data do 
retorno decorrente da anistia reconhecida e só isso. Não impede o 
cômputo do tempo de serviço entre a data do desligamento do servidor e o 
momento do retorno à atividade por força da anistia para fins 
previdenciários. Neste Colegiado há precedentes favoráveis à pretensão. 
3. Recurso do réu improvido. Sentença mantida pelos seus próprios 
fundamentos. 
 
VOTO 
Relatório que se dispensa, conforme Leis 10.259/2001 e 9.099/95. 
Tenho por acertada a valoração de provas e a aplicação do direito realizadas pelo D. 
Juízo de origem, fazendo constar deste voto os mesmos fundamentos, como se transcritos 
estivessem, tudo nos termos do art. 46, da Lei nº. 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos 
Juizados Especiais Federais, por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 
Neste Colegiado, há precedentes favoráveis à pretensão, a exemplo do processo de 
minha relatoria n.º 0506750-73.2012.4.05.8500, julgado em 24/05/2013 e do processo n.º 
0503252-32.2013.4.05.8500, relator Edmilson da Silva Pimenta, julgado em 17/12/2013. 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente 
a decisão recorrida. 
Sem custas. Condeno o recorrente (vencido) em honorários advocatícios, estes 
últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação. 
Fernando Escrivani Stefaniu 
Juiz Federal Relator 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária de Sergipe: por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, 
mantendo a sentença recorrida pelos seus fundamentos já colacionados. Impedido o juiz 
federal Fábio Cordeiro de Lima 
Participaram do julgamento os juízes Fernando Escrivani Stefaniu, Edmilson da 
Silva Pimenta e Fábio Cordeiro de Lima. 
 
Fernando Escrivani Stefaniu 
Juiz Federal Relator 



 
Registro recente e unânime precedente da TNU no mesmo sentido do Acórdão recorrido, nos termos que passo 
a transcrever: 

Acórdão Número 0505054-26.2017.4.05.8500 
05050542620174058500 Classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 
Relator(a) POLYANA FALCAO BRITO 
Origem TNU Órgão julgador TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO 
Data 26/06/2020 Data da publicação 29/06/2020 
Fonte da publicação 29/06/2020 
Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FUNCIONÁRIA DA 
PETROBRÁS. DEMISSÃO. ANISTIA. LEI 8.878/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE 
SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 
Decisão 
A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR 
PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização e determinar a devolução dos autos à Turma Recursal 
de origem a fim de que adeque o julgado à tese ora esposada, nos termos do voto da Juíza Relatora. 

 

No caso, merece a jurisprudência da TNU encontra-se firmada no mesmo sentido do Acórdão recorrido, de modo 
que é de se aplicar a Questão de Ordem nº 13, de seguinte teor: 

Não se admite o Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido. (A 
Turma Nacional de Uniformização, na Sétima Sessão Ordinária de Julgamento, de 18 de setembro de 
2019, deliberou, à unanimidade, pela alteração da Questão de Ordem n. 13). 
 

Assim, não conheço do Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do Voto-Ementa 
supra. 

A C Ó R D Ã O 

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer do Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.  
    

Recife, data do julgamento. 

 



Flávio Roberto Ferreira de Lima 
Juiz Federal Relator 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos 
termos do voto do Relator.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 

 
 
  

06. 0509882-24.2019.4.05.8200  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Demétrio Ferreira Dos Santos  
Adv/Proc: David Sarmento Camara (PB011227) e outros 
Origem:  Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima 

0509882-24.2019.4.05.8200 
 
VOTO-EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO 
DO PRESIDENTE DA TRU QUE ADMITE O INCIDENTE. QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS 
QUE VERSA SOBRE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA SE CONFIRMAR 
SENTENÇA RECORRIDA QUE CONCEDEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB O FUNDAMENTO 
DE QUE O INSS NÃO DEMONSTROU ADMINISTRATIVAMENTE A MODIFICAÇÃO DAS 



CONDIÇÕES FÍSICAS DA PARTE AUTORA AO TEMPO DO PROCESSO QUE FIRMOU COISA 
JULGADA NO SENTIDO DE CONCEDER O BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO SOBRE O ALCANCE E 
LIMITES DA COISA JULGADA E SOBRE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA 
DE ÍNDOLE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO INCIDENTE. OBSTÁCULO NA 
SÚMULA Nº 43 DA TNU. EXAME DO INCIDENTE QUE EXIGIRIA SE DEBRUÇAR SOBRE OS FATOS 
CONTROVERTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE EM FACE DA 
SÚMULA Nº 42 DA TNU. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
NÃO CONHECIDO.  

 
Trata-se de exame de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência que foi admitido pela Presidência, 
com base no teor da seguinte decisão: 

 
ACÓRDÃO 
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe DEU PROVIMENTO AO RECURSO, 
nos termos do voto do anexo n.º 21. Composição da sessão e quórum da votação conforme certidão 
de julgamento. 

 
0509882-24.2019.4.05.8200 
DECISÃO 
Vistos, etc. 
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, interposto pelo INSS, em face 
de acórdão da TR/PB, admitido na origem. 
O acórdão impugnado manteve a sentença procedente do pedido de restabelecimento/manutenção de 
benefício previdenciário por incapacidade, em razão do trânsito em julgado na ação anterior, na qual 
reconhecido o direito da parte autora aposentadoria por invalidez, gerar no presente processo os 
efeitos positivos da coisa julgada, tornando indiscutível o direito de a parte autora receber o benefício, 
além de sustentar que só pode resultar a cessação de aposentadoria por invalidez concedida 
judicialmente, se demonstrada a alteração no estado de fato ou de direito após a sentença 
anteriormente transitada em julgado proferida no processo anterior. 
A Turma Recursal entendeu que  o INSS não indicou qualquer mudança no quadro de saúde da parte 
autora superveniente à prolação do julgado anterior. 
Aduz a autarquia previdenciária federal, ora agravante, que sendo possível que tenha havido mudança 
no quadro clínico da parte autora e não sendo a aposentadoria por invalidez um benefício 
necessariamente vitalício, é indispensável a realização de perícia médica judicial para aferir a 
manutenção ou não de sua incapacidade laboral. 
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 2ªTR/CE (0501423-05.2020.4.05.8101S) 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. 
No caso dos autos, a Turma Recursal entende que o trânsito em julgado do título judicial da ação 
anterior, na qual foi reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por invalidez, gera no 
presente processo os efeitos positivos da coisa julgada, tornando indiscutível o direito da parte autora 
receber o benefício, entendendo ainda ser desnecessária a realização de perícia judicial para atestar 
eventual alteração do quadro clínico da parte autora. 
Por outro lado, no paradigma invocado, registrou-se o entendimento de que deve ser realizada a 
perícia judicial, mesmo se tratando de aposentadoria por invalidez concedida por decisão judicial, 
uma vez que pode ter havido mudança no quadro clínico da parte autora. 
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 Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho  
  
Presidente da TRU- 5ª Região, em exercício. 

 
 

Observa-se no Anexo 18, que foi exarada o seguinte Acórdão: 

VOTO – EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO.  RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ENTE 
PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA FÁTICA QUE ENSEJOU A CESSAÇÃO DO 
BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO 

1. No caso dos autos, restaram comprovados os requisitos legais para o restabelecimento da 
aposentadoria por invalidez reconhecida na sentença, o que afasta as alegações levantadas pela parte 
ré de reformar a sentença para fins de julgar improcedente o pedido. 

2. O magistrado sentenciante restabeleceu a aposentadoria por invalidez por entender que não houve 
a alegada mudança fática – a superação do quadro incapacitante - que o INSS defende ter ocorrido e 
que ensejou a cessação administrativa do benefício. O recorrente insiste em afirmar que o quadro 



incapacitante anteriormente atestado e que ensejou o reconhecimento do direito à aposentadoria por 
invalidez exposto no processo judicial anterior foi superado e, por este motivo, não caberia mais a 
manutenção do benefício em questão. 

3. Pois bem, como já bem explanado na sentença, cuja fundamentação esta TR ora se filia: 

 “A aposentadoria por invalidez da parte autora foi concedida em decorrência de sentença transitada 
em julgado proferida na ação n.º 0508780-45.2011.4.05.8200, que concluiu pela existência de 
incapacidade laboral total e permanente, com impossibilidade de reabilitação profissional, com base 
nos seguintes fundamentos: 

‘Conforme consta no laudo judicial (anexo 09), a parte autora é portadora de espondilose 
cervical com mielopatia (CID- 10: M 47.1) e outros transtornos de discos cervicais (CID- 10: M 
50.8), apresentando incapacidade total e temporária para toda e qualquer atividade laborativa, 
sem possibilidade de reabilitação social. 

O laudo judicial também evidencia que a parte autora apresenta um quadro grave de espondilose 
cervical (estreitamento do canal ósseo da coluna vertebral onde fica a medula espinhal) sintomático 
e com risco de piora para tetraplegia em caso de traumas leves, apresentando indicação de tratamento 
cirúrgico, já que, independentemente da atividade que esteja realizando, o seu quadro clínico tende a 
piorar, bem como que a sua recuperação dependerá da resposta ao tratamento cirúrgico, cuja eficácia 
depende de cada caso particular. 

Afirma, ainda, que a doença que acomete a parte autora é degenerativa e progressiva, apontando 
como data provável do início da incapacidade o ano de 2008. 

Embora o perito judicial tenha afirmado que a incapacidade da parte autora seria temporária, 
depreende-se do laudo que a sua cessação estaria vinculada a realização de procedimento cirúrgico. 
Impõe-se considerar, entretanto, não ser possível atribuir à parte a obrigatoriedade de se submeter a 
uma cirurgia, razão pela qual a incapacidade da parte autora deve ser compreendida como de natureza 
permanente, até que eventualmente venha a realizar cirurgia que logre afastar a referida limitação’. 

O trânsito em julgado do título judicial proferida na anterior ação na qual reconhecido o direito da 
parte autora à concessão de aposentadoria por invalidez gera no presente processo os efeitos positivos 
da coisa julgada, tornando indiscutível o direito de a parte autora receber o benefício previdenciário 
de aposentadoria por invalidez, salvo, em face da natureza de trato continuado da relação jurídico 
previdenciária, se demonstrada, de forma cabal alteração no estado de fato (art. 505, inciso I, do 
CPC/2015). 



Em face dos efeitos positivos da coisa julgada acima indicados, da revisão administrativa prevista no 
art. 43, § 4.º, c/c o art. 101 da Lei n.º 8.213/91, na redação dada pelas Leis n.º 9.032/95 e  n.º 
13.457/17, só pode resultar a cessação de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente se 
demonstrada a alteração no estado de fato ou de direito após a sentença anteriormente transitada em 
julgado proferida no processo anterior, sob pena de violação à intangibilidade da coisa julgada (art. 
502 c/c art. 503 e art. 505, inciso I, do CPC/2015). 

Não se mostra cabível, assim, ao INSS, administrativamente, ou ao próprio Judiciário, em ação 
judicial posterior, rever os fundamentos de fato e de direito que levaram à concessão da aposentadoria 
por invalidez da parte autora na ação judicial anterior: 

I - cabendo à Autarquia Previdenciária demonstrar, concretamente, a ocorrência de mudança do 
quadro de saúde do segurado apta a ensejar a revisão  e cessação administrativa de seu benefício 
previdenciário de aposentadoria, mas devendo a análise da situação de saúde do segurado e do seu 
direito ao benefício previdenciário em questão ser realizada com base nas premissas acolhidas no 
título judicial acobertado pela coisa julgada material, sob pena de ofensa a este; 

II - e aplicando-se esses mesmos limites cognitivos a análise judicial passível de ser realizado em 
ação judicial posterior, como é o caso da presente. 

O exame do laudo pericial médico administrativo que levou à cessação pelo INSS da 
aposentadoria por invalidez da parte autora (anexo 8 ,  fl. 7) em cotejo com o título judicial que 
havia concedido esse benefício previdenciário e o laudo pericial judicial no qual ele se embasou 
(anexos 9 e 18 dos autos da ação judicial n.º 0508780-45.2011.4.05.8200), demonstra que a 
Autarquia Previdenciária não indicou de qualquer mudança no quadro de saúde da parte 
autora superveniente à prolação do julgado anterior ou qualquer outro fato superveniente a 
este apto a demonstrar a ocorrência de mudança de fato superveniente àquele relevante à 
reanálise da manutenção ou não do direito da parte autora à aposentadoria por invalidez 
concedida a ela judicialmente. 

Ao contrário, a simples leitura, em cotejo analítico, dos documentos referidos no parágrafo 
anterior demonstra que a perícia médica da Autarquia Previdenciária não levou em conta as 
premissas fáticas e jurídicas acolhidas no título judicial acobertado pela coisa julgada material, 
tendo-as, pura e simplesmente, desconsiderado e procedido a uma reanálise do quadro de saúde 
da parte autora e de seus reflexos sobre o direito à percepção de aposentadoria por invalidez, 
o que violou de forma frontal a coisa julgada material que acoberta o título judicial que 
concedeu aposentadoria por invalidez à parte autora. 

Ressalte-se, quanto ao exposto no parágrafo anterior, que o laudo pericial administrativo está 
fundamentado, tão-somente, no fato de a parte autora ter se apresentado no exame físico sem 
alterações clínicas ou radiológicas, o que demonstra, de forma inequívoca, a não indicação pela 



Autarquia Previdenciária de qualquer mudança no quadro de saúde da parte autora 
superveniente à prolação do julgado anterior ou qualquer outro fato superveniente a este apto 
a demonstrar a ocorrência de mudança de fato superveniente àquele relevante à reanálise da 
manutenção ou não do direito da parte autora à aposentadoria por invalidez concedida a ela 
judicialmente (GRIFO NOSSO). 

Portanto, como decorrência dos efeitos positivos da coisa julgada diante da não comprovação de 
fato superveniente ao título judicial transitado em julgado que concedeu à parte autora 
aposentadoria por invalidez  demonstrativo da alteração do quadro de saúde dela apta a 
caracterizar a sua capacidade para as atividades laborais, impõe-se a procedência do pedido 
inicial deduzido pela parte autora neste processo para determinar o restabelecimento da aposentadoria 
por invalidez n.º.  em seu valor integral, com o pagamento das diferenças decorrentes da redução do 
valor de seu benefício nas competências de  a 01.02.2019 (data retificada na sentença que julgou os 
embargos de declaração – anexo n. 12) a 31.12.2019, nas quais esteve recebendo mensalidade de 
recuperação (com base no art. 47 da Lei n.º 8.213/91)”. 

4. Portanto, não havendo que se falar em improcedência do pedido, deve-se manter a sentença em 
sua integralidade, cuja fundamentação ora se adota como razão de decidir. 

5. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 
93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer 
remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com 
repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, 
Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011). 

6. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” 
destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, com a manutenção da 
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95, ao tempo em 
que reitera o cumprimento imediato da implantação do benefício já estabelecido na sentença. 

7. Condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 
condenação já fixado de forma líquida na sentença recorrida, nos termos do art. 55, caput, da Lei 
9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas processuais em face do disposto no art. 4º, inciso 
I, da Lei nº 9.289/96, devendo ser observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 

JUIZ FEDERAL RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO – RELATOR(DESTAQUES EM 
AMARELO REALIZADOS PELO ORA RELATOR) 



O julgado paradigma invocado pelo INSS em sua peça de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência 
é claro no direito da parte Autora em produzir prova para conferir se há ou não o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício postulado. Eis o teor: 

VOTO 

O exame dos autos revela que a pretensão autoral, no caso concreto, se destina a impugnar o ato de 
revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, que a recorrida recebe desde 2006 (anexo 20, 
pág. 2), na forma do art. 47, da Lei nº 8.213/91, que assim reza, in verbis: Art. 47. Verificada a 
recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte 
procedimento: I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início 
da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício 
cessará: a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que 
desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como 
documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; ou b) após 
tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, 
para os demais segurados; II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso 
I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual 
habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade: a) no seu 
valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for verificada a recuperação da 
capacidade; b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses; c) 
com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis) meses, ao 
término do qual cessará definitivamente. Na hipótese, à luz dos fundamentos em que se ancora a 
sentença recorrida, que invocou a coisa julgada do que decidido nos autos do processo 0501925-
56.2011.4.05.8101, o INSS não poderia fazer cessar a aposentadoria titularizada pela parte autora, 
visto tratar-se de benefício concedido judicialmente. Analiso. Como se observa dos autos do processo 
acima referido, a recorrida, portadora de VISÃO MONOCULAR, logrou obter, em outubro de 2011, 
o benefício de aposentadoria por invalidez, após acordo firmado nos autos do processo acima 
referenciado. É certo que o ajuste firmado pelo INSS lastreou-se em prova pericial produzida no 
curso da instrução do feito retrocitado, que apontara, naquela ocasião, para a existência de 
incapacidade total e definitiva, autorizando, assim, a concessão do benefício de aposentadoria por 
invalidez. Sucede, todavia, que, entre o ajuizamento do feito em exame e a prolação da sentença 
acima aludida, já transcorreram mais de 5 (cinco) anos, sendo certo, por outro lado, que, em matéria 
previdenciária, a coisa julgada é firmada, por vezes, secundum eventus probationis. Diante de tais 
considerações, estou em que cabe chamar a incidência do art. 505, I, do CPC/2015, consoante o qual: 
"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I 
- se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou 
de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;" Assim é que, 
diante da relação jurídica previdenciária, que é de trato continuado, hei por bem aplicar in casu a 
regra especial do retrocitado art. 505, I, do NCPC, a qual, justamente por sua especialidade, afasta a 
incidência da genérica regra do dedutível e do deduzido, esta última insculpida no art. 508 do mesmo 



diploma. Neste contexto, restando evidenciado que a instrução do processo foi deficitária, faz-
se necessária a anulação da sentença, com remessa dos autos ao Juízo a quo para o fim de 
determinar a produção de prova apta a perquirir acerca da capacidade laborativa do 
demandante, após o que, diante dos elementos de prova colhidos, poderá proferir novo julgado, 
segundo suas próprias convicções. 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). Sem honorários. 
ACÓRDÃO Decide a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, à unanimidade, anular 
a sentença, 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. 

O confronto de direito material não ficou configurado, pois como se observa no Acórdão recorrido ficou 
consignada a necessidade de comprovação pelo INSS da progressão da doença para os fins de suspensão do 
benefício previdenciário, bem como entendeu ser incabível ao Poder Judiciário examinar a capacidade ou não da 
parte Autora. Já no julgado paradigma ficou clara a importância do Laudo Pericial para a verificação da 
incapacidade laboral da parte Autora. Há um confronto de teses, mas de índole processual, não atendendo ao 
disposto no caput do art. 14,  da Lei nº 10.259/01: 

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

O julgado atacado, ao invocar a sentença recorrida, evidencia que o ponto de discussão nos presentes autos possui 
natureza processual. Eis trecho do julgado invocado pelo Acórdão recorrido: 

Não se mostra cabível, assim, ao INSS, administrativamente, ou ao próprio Judiciário, em ação 
judicial posterior, rever os fundamentos de fato e de direito que levaram à concessão da 
aposentadoria por invalidez da parte autora na ação judicial anterior: 

I - cabendo à Autarquia Previdenciária demonstrar, concretamente, a ocorrência de mudança do 
quadro de saúde do segurado apta a ensejar a revisão  e cessação administrativa de seu benefício 
previdenciário de aposentadoria, mas devendo a análise da situação de saúde do segurado e do seu 
direito ao benefício previdenciário em questão ser realizada com base nas premissas acolhidas no 
título judicial acobertado pela coisa julgada material, sob pena de ofensa a este; 

II - e aplicando-se esses mesmos limites cognitivos a análise judicial passível de ser realizado em 
ação judicial posterior, como é o caso da presente. 



O julgado atacado se baseou, tão-somente, na Perícia médica realizada pelo INSS e no julgado em que ficou 
caracterizada a coisa julgada, em que foi concedido o benefício da parte Autora, não tendo determinado a prova 
pericial. A insurgência do INSS é justamente sobre a necessidade de produção probatória, inobstante a existência 
de coisa julgada firmada em demanda anterior. 

O ferimento ou não da coisa julgada pela decisão administrativa do INSS que suspendeu o benefício da parte 
Autora pode ser realizada pelo exame da coisa julgada em face das provas que sejam produzidas no processo 
judicial, pondo-se a exame se a causa de pedir no processo anterior se manteve, ou seja, se as mesmas condições 
físicas examinadas no processo anterior ainda estão presentes, tornando imodificável a eficácia da coisa julgada 
ou, de outra parte, se a causa de pedir foi alterada, pois as condições físicas da parte Autora sofreram modificação, 
quer evoluindo para um quadro de capacidade laborativa, quer tornando ainda mais severa a incapacidade 
laborativa.  

Não vejo, no entanto, como se conhecer do recurso interposto por não se tratar de hipótese legal de confronto 
de teses jurídicas de direito material, mas de direito processual, o que não permite a admissibilidade do 
Incidente, como é o entendimento da TNU na Súmula 43 de seguinte teor: 

Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual. 

Além disso, avançar no exame no tema implicaria perlustrar A  exame da própria matéria fática nos autos, o que 
implicaria mágoa ao disposto na Súmula nº 42 da TNU, de seguinte teor: 

Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato. 

A C Ó R D Ã O 

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer do Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.  
    

Recife, data do julgamento. 

 

Flávio Roberto Ferreira de Lima 
Juiz Federal Relator 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 



decidiu, por maioria, não conhecer o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do 
voto do Relator. Vencido, Dr. Fábio Cordeiro. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - 
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 
 

07. 0508329-75.2020.4.05.8500 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
Adv/Proc:  Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Felipe Portilho Amaral  
Adv/Proc:  Diego Trindade Santos (SE007426 
Origem: Turma Recursal SJSE 
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 pelo INSS contra decisão que negou seguimento a incidente de 
uniformização de jurisprudência regional.  



 
Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização (anexo 40) contra v. acórdão proferido pela 
Turma Recursal de Sergipe (anexo. 38). 
 
A Presidência da Turma Recursal de Sergipe inadmitiu o pedido de uniformização ao argumento de que se 
pretendia revolver questão fática probatória. 
 
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 (anexo 
54). 
 
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 a condenou em reparação por dano moral em face da cessação indevida de benefício previdenciário, em face 
da demora injustificada em atualizar os registros necessários para tanto (anexo 38).  
 
Percebe-se que o objeto do pedido de uniformização visa rediscutir o modo como a Turma Recursal de Sergipe 
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. 

 
 

Recife/PE, xx de dezembro de 2021. 

 
 

SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA 
Juiz Federal Relator 

Juiz Federal da TRSJRN 



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 FELIPE PORTILHO AMARAL. 

Aduz: a) que a TRSJSE julgou procedente pedido de restabelecimento de benefício de pensão por 
morte cessado em virtude da não realização da prova de vida junto à CEF, consignando configurado dano 
moral indenizável “decorrente da ausência de decisão legal na primeira oportunidade”; 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 cessação de benefício previdenciário. 

Na espécie, tenho por demonstrada a divergência jurisprudencial, haja vista que o acórdão recorrido 
calca-se, exclusivamente, na simples “ausência de decisão legal na primeira oportunidade”, sem alusão a 
qualquer outro fato em especial, ao passo que o paradigma bem destacou: 



Na hipótese, a meu sentir, 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. 
  
A propósito do tema, não é outro o entendimento perfilhado pela Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais, segundo a qual “o mero indeferimento administrativo de 
benefício previdenciário não é, por si só, razão para condenar a Autarquia em dano moral” 
(PEDILEF nº 200851510316411). 

Registre-se que a apreciação da questão não encontra óbice na Súmula 42, uma vez que o deslinde da 
questão se dá pela requalificação jurídica de fatos e não por sua reapreciação. 

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 (Tema 182/TNU): 

“O cancelamento ou a suspensão indevida do pagamento das parcelas alusivas ao seguro-
desemprego não gera, “ipso facto”, o direito à indenização por danos morais.” 

Destarte, não havendo presunção de dano pelo mero indeferimento ou cancelamento de benefício, 
imprescindível a demonstração dos danos morais sofridos. Verbis: 

"RECLAMAÇÃO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
FEDERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DA DECISÃO DA TNU. NÃO 
ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIXADA NO TEMA 182: "O CANCELAMENTO OU A 
SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ALUSIVAS AO SEGURO-
DESEMPREGO NÃO GERA, "IPSO FACTO", O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS." INDEFERIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO COM BASE EM TESE 
JURÍDICA (COMPENSAÇÃO DETERMINADA PELA RESOLUÇÃO CODEFAT 619/2009) E 
PORQUE A UNIÃO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR REALMENTE PERCEBEU 
O BENEFÍCIO INICIAL, TIDO POR INDEVIDO. FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO 
ACÓRDÃO DE ADEQUAÇÃO PARA MANTER A CONDENAÇÃO POR 
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO CONCRETO. MERA FALHA NA 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SEM CARATÉR EXCEPCIONAL OU "DRAMÁTICO", 
NÃO VIOLA DIREITO DA PERSONALIDADE A ATRAIR 
ABALO MORAL INDENIZÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO EM GRANDE 
ESCALA, NO INTERESSE DO CIDADÃO, QUE NÃO PODE SER ONERADO POR 
CONDENAÇÕES POR DANO MORAL SEM VIOLAÇÃO EFETIVA, EXCEPCIONAL E 



JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. TELEOLOGIA EXTRAÍDA DO TEMA 182, EM 
ESPECIAL DO SEU VOTO CONDUTOR. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DA 
TNU CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A 
CONDENAÇÃO POR DANO MORAIS." (Reclamação n. 0000284-64.2020.4.90.0000, rel. p/ 
acórdão Juiz Federal Ivanir Cesar Ireno Junior, data de publicação: 30.08.2021). 

“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” 
(PEDILEF n. 0506794-87.2015.4.05.8500, rel. Fábio César dos Santos Oliveira, data da 
publicação: 17/09/2018). 

Penso que não se equipara a circunstância excepcional indenizatória o simples cancelamento 
administrativo do benefício e a demora no seu restabelecimento. De fato, seria reconhecer indenizabilidade 
sempre que o benefício fosse cancelado ou indeferido, ainda que de maneira equivocada. Dito trilhar, vênia 
concessa, tornaria automática a indenizabilidade moral, em afronta ao Tema n. 182 da TNU.  Não basta, 
assim, um simples descumprimento de um prazo ou um equívoco administrativo, sendo imperiosa a ocorrência 
de circunstâncias excepcionais. 

Nesse contexto, o incidente é cognoscível, e, na parte conhecida, concernente exclusivamente à 
indenização moral e ao Tema n. 182 da TNU, o acórdão fica anulado para que outro seja proferido em 
conformidade com a Questão de Ordem n. 20 (Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização 
deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de 
exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não 
apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que 



tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal 
vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito). 

É como voto. 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, voto por CONHECER e PROVER o incidente, anulando o acórdão recorrido para 
que outro seja proferido nos termos acima. 

Recife, data da movimentação. 

 Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para Acórdão 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria, em DAR 
PROVIMENTO ao recurso, devolvendo-se à Turma de Origem para fins da Questão de Ordem n. 20 da 
TNU. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para Acórdão 
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Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 



decidiu, por maioria, conhecer e dar provimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, 
nos termos do voto divergente do Relator para acordão, Dr. Glauber. Vencidos o Relator, Dr. Fábio e Dr. 
André Dias Fernandes. 

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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0528887-07.2020.4.05.8100  
Recorrente: Jose Moraes De Brito 
Adv/Proc: Defensoria Pública Da União 
Recorrido (a): União e outros 
Adv/Proc: Advocacia Geral Da União  
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 pela parte autora contra decisão que negou seguimento a incidente de 
uniformização de jurisprudência regional.  
 



Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização (anexo 25) contra v. acórdão proferido pela 
3ª Turma Recursal do Ceará (anexo. 24). 
 
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 os 
requisitos para auferir benefício assistencial decorrente da pandemia por Covid-19 (anexo 28). 
 
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 dezembro de 2021. 

 
 

SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA 
Juiz Federal Relator 



Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0507269-62.2018.4.05.8201 
Recorrente: Caio Brasil Calvet 
Adv/Proc: Dinácio de Sousa Fernandes (PB014003) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: Turma Recursal SJPB 
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 pela parte autora contra decisão que negou seguimento a incidente de 
uniformização de jurisprudência regional.  



 
Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização (anexo 57) contra v. acórdão proferido pela 
Turma Recursal de Paraíba (anexo. 55). 
 
A Presidência da Turma Recursal da Paraíba inadmitiu o pedido de uniformização ao argumento de que se 
pretendia revolver questão fática probatória. 
 
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 (anexo 
71). 
 
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 constatou que não restou provado que o servidor titular de cargo de Técnico do Seguro Social exercia de 
modo autônomo a atividade listada no art. 6º, I, da Lei nº 10.667/2003, e, portanto, fazendo jus à percepção de 
indenização equivalente à diferença de sua remuneração com a do cargo de Analista, ao argumento de haver no 
caso desvio de função. 
  
Percebe-se que o objeto do pedido de uniformização visa rediscutir o modo como a Turma Recursal da Paraíba 
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. 

 
Recife/PE, xx de dezembro de 2021. 

 
 

SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA 
Juiz Federal Relator 

 



 

Vistos... 

I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em Incidente Regional 
de Uniformização de Jurisprudência interposto por CAIO BRASIL CALVET junto à decisão proferida na 
Ação Especial movida em face INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz: a) que a TRSJPB negou provimento ao pedido de pagamento de indenização das diferenças 
remuneratórias decorrentes de desvio de função pelo fato de a parte autora exercer cargo de chefia e a APS 
possuir Analista do Seguro Social; b) dissenso jurisprudencial em face de decisões proferidas pelas TRSJPE, 
TRSJCE e TRSJRN, no sentido de que restará configurado o desvio de função uma vez comprovado que o 
servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social desenvolve de modo autônomo as atividades listadas 
no art. 6º, I, da Lei 10.667/2003. 

Requer o provimento do agravo para que se conheça e seja dado provimento ao incidente de 
uniformização, reconhecendo o direito do autor à percepção de indenização por desvio de função. 

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”. 

Na espécie, tenho por demonstrada a divergência jurisprudencial, haja vista que o acórdão recorrido 
estabelece uma premissa jurídica e não uma análise fática distinta do precedente. Daí porque entendo 
inaplicável a Súmula 42 da TNU (Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de 
matéria de fato). 



Esta Corte Regional, em sua 34ª Sessão de Julgamento, firmou a seguinte tese: 

“A possibilidade de desvio de função do Técnico do Seguro Social não resta afastada pela 
só existência de Analista do Seguro Social na Agência da Previdência Social, devendo-se 
apurar concretamente a ocorrência ou não do desvio à luz da prova dos autos” (TRU, 
Processo 0516079-23.2018.4.05.8202. Rel. p/ acórdão: Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa. Julgado em 15/03/2021). 

Destarte, o desvio de função há de ser averiguado à luz das provas analisadas concretamente nos 
autos, a saber, a existência de desvio de função, sem condicionamento à inexistência de Analista na APS. 

Nesse contexto, o incidente é cognoscível e o acórdão fica anulado para que outro seja proferido em 
conformidade com a Questão de Ordem n. 20 (Se a Turma Nacional decidir que o incidente de 
uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na 
necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram 
produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser 
anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma 
Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito). 

É como voto. 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, voto por CONHECER e PROVER o incidente, anulando o acórdão recorrido para 
que outro seja proferido nos termos acima. 

Recife, data da movimentação. 

 Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para Acórdão 

ACÓRDÃO 



Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria, em DAR 
PROVIMENTO ao recurso, devolvendo-se à Turma de Origem para fins da Questão de Ordem n. 20 da 
TNU. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para Acórdão 

  

  
Visualizado/Impresso em 24 de Maio de 2022 as 17:15:28 

 
 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Relator para Acórdão, 
Dr. Glauber. Vencidos o Relator originário (Dr. Sérgio Mendonça) e 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 

 



10. 0500972-30.2018.4.05.8204  
Recorrente: Daylene Lins De Araujo 
Adv/Proc: Clenildo Batista da Silva (PB008532) e outros 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: Turma Recursal SJPB 
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 pela parte autora contra decisão que negou seguimento a incidente de 
uniformização de jurisprudência regional.  
 
Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização (anexo 55) contra v. acórdão proferido pela 
Turma Recursal da Paraíba (anexo. 52). 
 
A Presidência da Turma Recursal da Paraíba inadmitiu o pedido de uniformização ao argumento de que se 
pretendia revolver questão fática probatória. 
 
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 (anexo 
68). 
 
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 constatou que não restou provado que o servidor titular de cargo de Técnico do Seguro Social exercia de 
modo autônomo a atividade listada no art. 6º, I, da Lei nº 10.667/2003, e, portanto, fazendo jus à percepção de 
indenização equivalente à diferença de sua remuneração com a do cargo de Analista, ao argumento de haver no 
caso desvio de função. 
  



Percebe-se que o objeto do pedido de uniformização visa rediscutir o modo como a Turma Recursal da Paraíba 
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. 
 
 

Recife/PE, xx de dezembro de 2021. 

 
 

SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA 
Juiz Federal Relator 

 

Vistos... 

I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência em Incidente Regional 
de Uniformização de Jurisprudência interposto por DAYLENE LINS DE ARAUJO junto à decisão proferida 
na Ação Especial movida em face INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz: a) que a TRSJPB negou provimento ao pedido de pagamento de indenização das diferenças 
remuneratórias decorrentes de desvio de função pelo fato de que não ficou demonstrado se na APS a autora 
exercera a função inerente ao Cargo de Analista do Seguro Social sem a supervisão de um 
Analista; b) dissenso jurisprudencial em face de decisões proferidas pelas TRSJPE, TRSJCE e TRSJRN, no 
sentido de que restará configurado o desvio de função uma vez comprovado que o servidor titular do cargo de 
Técnico do Seguro Social desenvolve de modo autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei 
10.667/2003. 



Requer o provimento do agravo para que se conheça e seja dado provimento ao incidente de 
uniformização, reconhecendo o direito do autor à percepção de indenização por desvio de função. 

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”. 

Na espécie, tenho por demonstrada a divergência jurisprudencial, haja vista que o acórdão recorrido 
estabelece uma premissa jurídica e não uma análise fática distinta do precedente. Daí porque entendo 
inaplicável a Súmula 42 da TNU (Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de 
matéria de fato). 

Esta Corte Regional, em sua 34ª Sessão de Julgamento, firmou a seguinte tese: 

“A possibilidade de desvio de função do Técnico do Seguro Social não resta afastada pela 
só existência de Analista do Seguro Social na Agência da Previdência Social, devendo-se 
apurar concretamente a ocorrência ou não do desvio à luz da prova dos autos” (TRU, 
Processo 0516079-23.2018.4.05.8202. Rel. p/ acórdão: Juíza Federal Paula Emília Moura 
Aragão de Sousa. Julgado em 15/03/2021). 

Destarte, o desvio de função há de ser averiguado à luz das provas analisadas concretamente nos autos, 
a saber, a existência de desvio de função, sem condicionamento à inexistência de Analista na APS. 

Nesse contexto, o incidente é cognoscível e o acórdão fica anulado para que outro seja proferido em 
conformidade com a Questão de Ordem n. 20 (Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização 
deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de 
exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não 
apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que 



tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal 
vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito). 

É como voto. 

III. Dispositivo 

Ante o exposto, voto por CONHECER e PROVER o incidente, anulando o acórdão recorrido para 
que outro seja proferido nos termos acima. 

Recife, data da movimentação. 

 Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para Acórdão 

ACÓRDÃO 

Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria, em DAR 
PROVIMENTO ao recurso, devolvendo-se à Turma de Origem para fins da Questão de Ordem n. 20 da 
TNU. 

Recife, data do julgamento. 

Francisco Glauber Pessoa Alves 

Juiz Federal Relator para Acórdão 
 

  

  
Visualizado/Impresso em 24 de Maio de 2022 as 17:23:15

 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Relator para Acórdão, 
Dr. Glauber. Vencido o Relator originário (Dr. Sérgio Mendonça).  

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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0504301-28.2019.4.05.8200 
Recorrente: Ivanilda Gomes De Oliveira 
Adv/Proc:  Wilson Ribeiro De Moraes Neto (PB015660) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros 
Adv/Proc: : Procuradoria Federal 
Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça 

 
 

EMENTA 

 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. PRECEDENTE DO EG. STJ (TEMA Nº 416 - RESP Nº 
1.109591/SC). INCIDENTE ADMITIDO E PROVIDO 

 

 
VOTO 



 
 
 

Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora à Turma Regional de 
Uniformização, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Paraíba, que confirmou sentença de 
improcedência por se constatar que a redução da capacidade da postulante insere-se no grau 2 (6% a 15%).  

O objeto do incidente consiste em averiguar se o grau de lesão é ou não  requisito para concessão de auxílio-
acidente. 

A questão posta em julgamento já se encontra dirimida pelo eg. STJ, no RESP nº 1.109591/SC, julgado no regime 
dos repetitivos, assim ementado: 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO 
BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para 
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, 
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do 
dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do 
benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. 
(Relator Min. Celso Limongi (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, 3ª 
Seção, v.u. julgado em 25/08/2010). 

Este julgado gerou o Tema nº 416:  

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de 
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente 
exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem 
na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (13.09.2019) 

Percebe-se da leitura dos enunciados acima transcritos que o v. acórdão rechaçado se encontra com entendimento 
em sentido diametralmente oposto ao fixado pelo eg. STJ, já que, ainda que a lesão seja mínima, o segurado tem 
sim direito ao benefício-acidente.  

Em face do exposto, admito o pedido de uniformização e dou provimento, no sentido de acompanhar a tese 
firmada pelo eg. STJ, no RESP repetitivo nº 1.109591/SC, Tema nº 416, no sentido de que é devido o auxílio-
acidente, se comprovada a lesão do segurado, ainda que esta seja mínima.  

É como voto. 



. 

ACÓRDÃO 
 

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

 

 
 

 
Recife/PE, xx de dezembro de 2021. 

 
 

SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA 
Juiz Federal Relator 

 

VOTO-VISTA 

[Acompanho por fundamento diverso] 

A parte autora interpôs incidente de uniformização regional contra acórdão proferido pela Turma 
Recursal da Paraíba que conheceu e deu provimento a embargos de declaração sem efeitos 
infringentes. O referido acórdão confirmou sentença de improcedência por se constatar que a 
redução da capacidade da postulante insere-se no grau 2 (6% a 15%). 

Razões recursais: 1) apontou divergência com julgado da 2ª Turma Recursal do Ceará [0502960-
70.2019.4.05.8101] no seguinte ponto: 

  
À luz do art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 
exercia. O Superior Tribunal de Justiça nos autos do RESP n° 1.109.591/SC, sob o rito 



Representativo da Controvérsia (Tema 416), consolidou o entendimento de que, tratando-se 
de auxílioacidente, é “de todo descabida a investigação quanto ao grau do prejuízo laboral”. 
Tal entendimento está calcado na premissa de que “O nível do dano e, em consequência, o 
grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que 
mínima a lesão”. 

Argumentou, ainda, o seguinte: 
  
Ora, conforme amplamente divulgado em suas sessões de julgamento, a colenda Turma 
Recursal da Paraíba só confirma a redução de capacidade laboral quando ela é em grau entre 
26% a 35% (classe 4), e quando há interferência direta na capacidade de produção e ganho. 
Caso a redução de capacidade seja inferior a 26%, como no caso dos autos, em que há redução 
de 16% a 25%, entende a douta Turma não haver redução de capacidade “APTA”, 
“SUFICIENTE” ou que “SE COADUNE” com o direito da autora. 
Ocorre, Excelências, que, o auxílio-acidente é um benefício indenizatório, fazendo jus a ele o 
segurado que ficou com sequelas incapacitantes em virtude do grau de maior esforço que 
precisará manter em sua profissão pelo resto de sua vida, em nada tendo relação com a redução 
de capacidade de ganho de fato. 
(...) 
Dessa forma, o entendimento esposado no Acórdão, que traz redução de capacidade entre 6% 
e 15%, mas, em seguida, informa que “levando em consideração que esta TR adota como 
critério de redução da capacidade, para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, o 
enquadramento do segurado na classe 4, não faz jus a parte autora ao referido benefício”, está 
em total contrariedade à jurisprudência dominante e em especial ao Acórdão paradigma da 2a. 
Turma Recursal do Ceará, motivo pelo qual interpõe-se o presente recurso. 

Tenho uma divergência de fundamentação com o voto do Relator, razão pela qual se faz necessário 
aclarar as premissas do meu voto. 

A divergência com o Voto do Relator é de que a existência de sequela não prescinde/dispensa do 
exame da redução da capacidade laborativa. Em outras palavras, a eventual sequela decorrente do 
acidente não implica automaticamente na redução da capacidade laborativa. Em síntese, 
o pressuposto é a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida por 
ocasião do acidente, não se perquirindo se o grau de restrição é mínimo, médio ou máximo. 

  



PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-
acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da 
capacidade para o labor habitualmente exercido. 
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão 
do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 
3. Recurso especial provido. 
(REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010) 

É bastante esclarecedor a tese fixada no Tema nº 416: “Exige-se, para concessão do auxílio-
acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da 
capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do 
maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a 
lesão.” (13.09.2019). 

Em acréscimo, é importante distinguir duas situação conforme precedente da TNU sobre a matéria: 
“Logo, deve-se reconhecer a existência de duas situações distintas: a primeira é aquela em que o 
julgado reconhece a existência de redução da capacidade laborativa, mas nega o direito ao benefício 
sob o argumento de que o nível de redução é mínimo; por outro lado, existe a hipótese em que o 
julgado sequer reconhece a existência de redução laboral, mas tão somente de sequelas, como foi 
no caso dos autos. Nesse sentido, a meu ver, apenas a primeira situação enquadra-se no precedente 
da TNU acima colacionado, a permitir a concessão do benefício”. (PROCESSO: 0501566-
25.2015.4.05.8503; RELATOR(A): JUIZ(A) FEDERAL FREDERICO AUGUSTO 
LEOPOLDINO KOEHLER; ORIGEM: SE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE). 

O acórdão originário [Anexo 22] contém a seguinte fundamentação na parte em que interessa: 
  
6. O acórdão paradigma citado, deveras, é emblemático, não somente porque pontuou quais 
os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, mas também porque foi julgado à 
unanimidade, e se não foi afetado como recurso repetitivo, foi julgado pela 3.ª Seção do STJ, 
que possui a missão de uniformizar a jurisprudência das duas turmas competentes para apreciar 
matéria previdenciária. Segue trecho do voto do em. relator: “Conforme o disposto no art. 
86, caput, da Lei 8.213⁄91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, 



decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor 
habitualmente exercido.” 
7. Nesse julgado, além dos requisitos acima mencionados, foi destacado o seguinte ponto 
relevante: “O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na 
concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”  Nessa quadra, 
importante frisar de maneira bem objetiva: o STJ não concluiu que qualquer dano decorrente 
da sequela consolidada enseja o auxílio-acidente, mas qualquer dano que implique redução 
na capacidade para o trabalho. Assim, é perfeitamente possível que o segurado acidentado 
possua lesões consolidadas a gerar-lhe algum dano à saúde, mas que não lhe impõem qualquer 
redução em sua capacidade laboral. Em suma: não se deve confundir o “grau do dano após a 
consolidação da sequela” com “o potencial desse dano para gerar a redução da capacidade 
laboral”. Assim, se o dano é mínimo, porém implica a redução de que se está a tratar aqui, é 
devido o benefício, porém, do contrário, não. 
8. Os médicos-peritos, tendo-se em vista as diversas especialidades médicas, podem valer-se 
de critérios objetivos os mais diversos para aferir a situação do periciado segurado. Por vezes, 
podem existir, até mesmo dentro de uma mesma especialidade, critérios médicos 
diferenciados. O importante, todavia, é que fique esclarecido se estão presentes os três 
requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos em que acima postos. 
9. No caso concreto, conforme se percebe do laudo da perícia judicial, a parte autora 
(agricultora, com 46 anos) é portadora de “M19.1 – artrose pós-traumática de outras 
articulações”, decorrentes de lesões já consolidadas provocadas por queda da própria altura, 
oportunidade em que sofreu fratura no tornozelo direito. O perito judicial disse, ainda, que não 
há redução da capacidade laborativa em relação à atividade habitualmente exercida, 
enquadrando-se a autora na classe 1 (0% a 5%), referente à classificação do grau de limitação, 
conforme proposta para a valoração da repercussão laboral em Direito do Trabalho e Direito 
Civil, Santos WB (Rev Bras Med Trab. 2012;10(1):121-8): "A sequela é totalmente 
compatível com a atividade laborativa anteriormente desempenhada, não interferindo em 
nenhuma atividade relacionada ou não à profissão específica. 

Os embargos de declaração foram conhecidos e providos para corrigir o erro material sem efeitos 
infringentes. 

4. No caso, quanto à ocorrência do erro material alegado pela parte autora, de fato, da análise 
do laudo pericial, verifica-se que o perito judicial disse que a redução da capacidade laborativa 
pode ser estimada no grau de 6% a 15% (Classe 2), conforme Proposta para a valoração da 
repercussão laboral em Direito do Trabalho e Direito Civil, Santos WB (Rev Bras Med Trab. 
2012;10(1):121 - 8)”. 



6. Na escala apresentada pelo perito: “a vítima pode continuar exercendo sua atividade 
profissional, mas necessita de um esforço acrescido. A seqüela afeta a função inerente ao 
desempenho do posto de trabalho, sem necessidade de ajuda técnica, não interferindo na sua 
capacidade de produção e ganho”. 
7. Logo, levando em consideração que esta TR adota como critério de redução da capacidade, 
para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, o enquadramento do segurado na classe 4, não 
faz jus a parte autora ao referido benefício. 
8. Em tais termos, deve ser dado provimento aos presentes embargos de declaração, a fim de 
tão somente sanar o defeito existente no acórdão embargado (equívoco material), porém, sem 
o empréstimo de qualquer efeito infringente. 

Analisando ambos os acórdãos, entendo que o acórdão proferido em embargos de 
declaração alterou substancialmente o item 9 da ementa do acórdão originário, ficando mantidas 
as demais premissas do acórdão originiário. 

A despeito de o acórdão recorrido possuir fundamenta genérica de acordo com tese [item 6 a 7 do 
acórdão originário], verifica-se que, salvo melhor juízo, no julgamento em si a Turma Recursal 
recorrida introduz um critério [tabela – classe 1 a 9] que, salvo melhor juízo, acaba por contrariar o 
entendimento do STJ. 

Para fins de julgamento, a Turma Recursal, no exame da prova, pode reconhecer a sequela, mas 
dizer que não há qualquer impacto funcional na atividade laborativa. Exemplos: 1) uma pessoa que 
ficou surdez unilateral que não causa impactos na atividade rural; 2) uma pessoa que sofre um 
encurtamento do membro inferior, mas que foi compensada com o uso de palmilha; 3) uma pessoa 
que ficou cega de um dos olhos, mas não traz impactos no exercício da atividade laborativa. São 
situações objetivas em que se pode afirmar categoricamente que a sequela não traz qualquer 
impacto. 

Ocorre que, no caso em exame, reconhece a existência de redução da capacidade, mas que não 
traz impacto funcional porque não ultrapassou determinado patamar adotado pela Turma. 
Por mais relevante que seja a preocupação da Turma Recursal de origem de objetivação dos 
critérios [“8. Os médicos-peritos, tendo-se em vista as diversas especialidades médicas, podem 
valer-se de critérios objetivos os mais diversos para aferir a situação do periciado segurado. Por 
vezes, podem existir, até mesmo dentro de uma mesma especialidade, critérios médicos 
diferenciados. O importante, todavia, é que fique esclarecido se estão presentes os três requisitos 
legais para a concessão do benefício, nos termos em que acima postos.”], verifica-se, na prática, 



que a adoção da referida tabela extrapola/viola a jurisprudência do STJ sobre a matéria porque a 
Turma Recursal somente reconhece o impacto funcional a partir de determinado patamar, 
mesmo estando diante de uma limitação funcional na atividade laborativa ainda que seja 
mínima. 

  
6. Na escala apresentada pelo perito: “a vítima pode continuar exercendo sua atividade 
profissional, mas necessita de um esforço acrescido. A seqüela afeta a função inerente ao 
desempenho do posto de trabalho, sem necessidade de ajuda técnica, não interferindo na sua 
capacidade de produção e ganho”. 
7. Logo, levando em consideração que esta TR adota como critério de redução da capacidade, 
para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, o enquadramento do segurado na classe 4, não 
faz jus a parte autora ao referido benefício. 

Não se está diante de reexame de prova, mas revaloração da prova a partir e tão-somente da moldura 
fática contida no acórdão recorrido sem a introdução de fatos novos não constantes do acórdão. 

Dispositivo: ACOMPANHO a conclusão do Relator por fundamento diverso. 

  

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Presidente da TRSE  
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Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 



decidiu, por maioria, conhecer e dar provimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, 
nos termos do voto do Relator. Vencidos, Dr. Sérgio Murilo, Dr. Flávio e Dra. Paula. Dr. Fábio acompanhou o 
Relator mas por fundamento diverso, no que foi acompanhado por 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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: Dario Taciano da Silva Dantas (PE020584D) e outro 
Recorrido (a): Companhia Brasileira De Trens Urbanos (CBTU) e outros 
Adv/Proc: Ricardo Lopes Godoy (PE001931A) 
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA 
REGIONAL. RECURSO CABÍVEL EXCLUSIVAMENTE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
RELATOR. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.  

Vistos... 

I. O histórico. 

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização que não 
conheceu incidente de uniformização movido por LÚCIA DE FÁTIMA TENÓRIO CAMPOS junto à decisão 



proferida na Ação Especial Cível movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS.  

Aduz: a) que a 2ª TRSJPE firmou entendimento no sentido de que, “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 provimento. 

Era o que cumpria historiar. 

II. Os fundamentos. 

 Consoante art. 29 do Regimento Interno da TNU, “cabe agravo interno da decisão do relator, no prazo 
de 15 (quinze) dias, o qual deverá ser incluído em pauta, caso não haja reconsideração”. Dito normativo é 
aplicável subsidiariamente a esta TRU. 

Percebe-se que não é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada desta Turma, 
sendo limitado à impugnação de decisões monocráticas do Relator. 

No âmbito da Turma Nacional de Uniformização, tem-se simetricamente o seguinte entendimento: 

“AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA  ACÓRDÃO  DA TURMA 
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. (PEDILEF 5027816-
35.2015.4.04.7100, Rel. Luíza Hikel Gamba, publicado em 28/08/2018)” 

Assim sendo, por se tratar de erro grosseiro e, uma vez que a parte autora interpôs recurso descabido, o 
não conhecimento é medida que se impõe. 

III. Dispositivo. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do 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 CONHECIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Recife, data do julgamento.  

 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 
Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, negar conhecimento ao recurso, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0511492-18.2019.4.05.8300 
Recorrente: Ítalo Cezar Da Cunha Fiorenzano 
Adv/Proc: Bruno de Albuquerque Baptista (PE019805) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
Adv/Proc:  Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 



 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. 
PREVIDENCIÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ATIVIDADE DE 
GERENTE EM EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. AGENTE NOCIVO 
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. 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 ÍTALO CEZAR DA CUNHA FIORENZANO junto à decisão 
proferida na Ação Especial Cível movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS.  

Aduz que: a) o acórdão da 1ª TRSJPE julgou improcedente o pedido autoral de reconhecimento da 
especialidade por submissão ao agente hidrocarbonetos aromáticos no período compreendido entre 01/08/2002 
a 30/06/2014 e 02/01/2015 a 31/123/2018, no qual exerceu a função de gerente em empresa de serviço 
automotivo; b) a Turma Recursal de origem, por entender que não havia exposição habitual e permanente, afastou 
o período especial; c) há dissenso jurisprudencial em face de acórdão prolatado pela 3ª TRSJPE que, analisando 
a especialidade da atividade de administrador rural, reconheceu a exposição a defensivos agrícolas 
organoclorados, reputando o período em questão como especial.  

 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 gerente em 
empresa de serviços automotivos, com base nos seguintes fundamentos: 

“Na espécie, conforme PPP´s anexos 12 e 13, nos períodos de 01.08.2002 a 30.06.2014 e de 
02.01.2015 a 31.12.2018, o demandante exerceu a função de gerente em empresas de serviços 
automotivos, sujeito ao agente nocivo químico hidrocarboneto. Realizava atividades como: 
planejar os serviços de suprimento; controlar e programar os serviços a serem realizados; 
liberar veículos prontos e controlar a entrada de veículos a serem recuperados; receber materiais 
diversos, inclusive produtos químicos e tintas, thinner e solventes para pintura de veículos, 
dentre outras. 

 – O entendimento desta Turma Recursal é de que é possível confrontar os agentes nocivos com 
as atividades descritas no PPP, não mais havendo uma presunção absoluta da exposição. 

 – Sendo assim, tendo em vista as informações contidas nos PPP´s, concluímos que a atividade 
exercida pela parte autora não o submetia à exposição habitual e permanente de agentes nocivos 
durante toda a sua jornada de trabalho, razão pela qual não se faz possível reconhecer como 
tempo especial os períodos questionados, porquanto todos posteriores a 28/04/1995. 

– Conforme bem mencionado pelo juízo monocrático: 

O PPP informa que o segurado realizava basicamente tarefas administrativas atinentes à 
gerência de empresa de serviços de manutenção de veículos automotores. 

É certo que a condição do autor não se equipara a de um empregado que exerce atividade em 
contato direto com agentes prejudiciais à saúde, cumprindo a jornada de trabalho em uma única 
função. 

Pela própria descrição das atribuições atinentes ao autor, percebe-se que a exposição aos 
agentes nocivos (hidrocarbonetos), ainda que houvesse, não ocorria de modo habitual e 
permanente, já que as funções administrativas e empresariais certamente consumiam a maior 
parte do tempo de trabalho do segurado. 

E ainda que o autor mantivesse contato com alguns produtos químicos ao receber materiais 
diversos, a exposição ocorria de modo eventual, afastando a possibilidade de conversão para 
fins previdenciários.” 



Como se vê, o acórdão de origem aponta a profissão de gerente em empresa de serviço automotivo, ao 
passo que o paradigma registra a atividade de administrador rural, 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 apoiou-se em aspectos fáticos-
probatórios, uma vez que informação de que a exposição ocorria de modo eventual 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 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Regimental, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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.  0506003-37.2018.4.05.8202 
Recorrente: Francisco Araruna De Medeiros 
Adv/Proc: Maria Claudino (PB005775) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. 
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO FAVORÁVEL. 
INCAPACIDADE POSTERIOR À PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL POR FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. NECESSIDADE DE 
ANÁLISE DO HISTÓRICO DAS ENFERMIDADES. REEXAME DE ASPECTOS FÁTICOS-
PROBATÓRIOS. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO IMPROVIDO. 

Vistos... 

III. O histórico. 

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

Aduz: a) que o acórdão da TRSJPB julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença 
ao argumento de que o autor não teria demonstrado a manutenção da qualidade de segurado após a cessação do 
benefício anterior; b) houve cerceamento de defesa, pois deveria ter sido periciado por dois (2) médicos 



especialistas, um em nefrologia e outro em ortopedia, além de sustentar que é agricultor e trabalha debaixo do 
sol escaldante, ficando evidente que existe incapacidade laborativa, visto que, o autor não poderá desempenhar 
suas funções sem comprometimento de sua saúde; c) que demonstrou a manutenção da qualidade de segurado 
por ser trabalhador rural; d) dissenso jurisprudencial em face de acórdãos prolatados pela TRU, 2ª TRSJCE, 
TRSJSE, que constataram a manutenção da qualidade de segurado e fixaram a DIB ora na data do requerimento, 
ora na data da citação. 

Requer o provimento. 

Inadmitido o incidente de uniformização, os autos foram distribuídos por força de agravo. 

Era o que cumpria historiar. 

IV. 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, nos pontos em que é atacado pelo presente recurso, não 
vislumbrou a manutenção da qualidade de segurado nem mesmo cerceamento de defesa, com base nos seguintes 
fundamentos: 

“1. O magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-
doença, cessado no dia 18.04.2013. A parte autora recorre. 

2. Não há que se falar em realização de nova perícia médica/nulidade da sentença, uma vez que 
não há nos autos elementos capazes de infirmar as conclusões fundamentadas do especialista. 
Não foram demonstradas ou constatadas quaisquer imprecisões ou inconsistências no referido 
laudo, perceptíveis para um leigo no assunto, acerca da(s) patologia(s) apresentada(s) pelo(a) 
recorrente, que indique a necessidade de realização de nova perícia médica ou intimação do 
perito que atuou nestes autos para prestar esclarecimentos. Além disso, a TNU já sedimentou 
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente 
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (TNU, PEDILEF 
200972500071996, Rel. Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky, DOU 01/06/2012). 

3. O autor, agricultor, possui 57 anos de idade. Em seu recurso, pugna pela reforma da sentença, 
por entender configurada a incapacidade laboral. 



4. Segundo o laudo judicial (A31), o autor é portador de “Outra degeneração especificada de 
disco intervertebral (CID 10 - M51.3); Calculose do rim (CID 10 - N20.0); Glaucoma primário 
de ângulo aberto (CID 10 -H40.1); e Visão subnormal de ambos os olhos (CID 10 - H54.2).”. 
O perito informou, ainda, o seguinte: “O periciado apresentou laudo oftalmológico, datado de 
13 de junho de 2018, revelando olho esquerdo – visão 20/200 (10% da visão) e olho direito 
20/80 – com correção (49% da visão)”. A conclusão do perito é a de que existe incapacidade 
para todo e qualquer trabalho, em razão das limitações físicas decorrentes apenas das seguintes 
enfermidades: Glaucoma primário de ângulo aberto (CID 10 -H40.1); e Visão subnormal de 
ambos os olhos (CID 10 -H54.2).  

5. O MM juiz do JEF de origem julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: “A 
situação incapacitante é, ainda, permanente e teve início em 09/05/2018, ou seja, cinco anos 
após a cessação do auxílio-doença, cujo restabelecimento o demandante ora pleiteia. Saliente-
se que não constam outros documentos que permitam reconhecer a incapacidade antes de 2018. 
Ademais, na perícia administrativa realizada em 10/01/2013 (anexo 35, folha 2), verifica-se 
que a incapacidade foi reconhecida em razão da enfermidade Calculose do rim e do ureter 
(CID10 N20), o qual estava em estado “sintomático”, “aguardando procedimento cirúrgico, 
atualmente em tratamento clínico para alívio das dores”. Contudo, em novo exame realizado 
no INSS em 04/04/2013, foi relatado estar a “crise controlada”, “sem complicações 
nefrológicas e, portanto, apto ao retorno das suas atividades” (anexo 35, folha 4). Portanto, a 
incapacidade atual não decorre da mesma enfermidade experimentada pelo autor de 03/01/2013 
a 18/04/2013”. 

6. Em relação ao pedido de perícia com nefrologista, formulado no recurso, registre-se, além 
do que consta da r. sentença, o próprio autor informou, no processo administrativo, na perícia 
judicial e nas razões recursais, que não foi submetido a procedimento cirúrgico, podendo-se 
concluir que, de fato, a patologia (da época da concessão do auxílio-doença) se estabilizou, não 
sendo impeditiva ao autor para realização de atividade laborativa. Isso demonstra, também, que 
todos os pedidos de concessão de benefício, formulados administrativamente pelo autor, entre 
2013 e 2017 (A35), após a cessação do auxílio-doença, foram corretamente indeferidos.  

7. No PA, consta, também, que o INSS concedeu o benefício, informando haver incapacidade 
total e temporária, no aguardo de procedimento cirúrgico, ainda em 2013, pelo SUS (A35, fl. 
03). Em relação a tal ponto, em seu recurso, o autor afirma que não foi possível realizar o 
procedimento cirúrgico em razão da cessação de sua fonte de renda (o benefício), não podendo 
arcar com os custos da cirurgia, o que é incompatível com a sua realização pelo SUS.  

8. Nessa linha de raciocínio, o autor precisa demonstrar a manutenção da sua condição de 
segurado após a cessação do seu benefício, em abril de 2013. Em relação a tal ponto, o MM 
Juiz do JEF de origem registrou o seguinte: “Analisando o CNIS da parte autora, verifica-se a 
existência de diversos vínculos empregatícios entre 28/08/1989 e 27/11/2011 (anexo 37), tendo 



ocorrido a percepção de seguro-desemprego de 05/01/2012 a 04/04/2012 (anexo 23, folha 11). 
Em razão da incapacidade iniciada em 03/01/2013, o promovente percebeu auxílio-doença de 
03/01/2013 a 18/04/2013 (anexo 23, folha 21), mantendo a qualidade de segurado empregado 
até 15/06/2014. Em seu depoimento pessoal, o autor declarou que adoeceu em 2011, tendo o 
benefício de incapacidade que lhe foi deferido, o qual percebeu por quatro meses, decorrido de 
problema renal, sendo que agora vem sofrendo de glaucoma. Por fim, acrescenta que desde 
2011 não trabalha devido às suas condições de saúde (anexo 54). Se o autor, segundo suas 
próprias palavras, não trabalha desde 2011, de nenhuma utilidade são as provas rurais 
produzidas após esse ano (anexos 44/45, 47 e 49). Portanto, quando do início da incapacidade 
atual em 09/05/2018, o demandante não tinha a qualidade de segurado, razão pela qual não 
merece prosperar o pleito autoral”.  

9. Assim, o recurso interposto pela parte autora não merece provimento.” 

Como se vê, o acórdão de origem aponta que não restou demonstrada a manutenção da qualidade de 
segurado, ao passo que os paradigmas registram situações em que a qualidade de segurado firmou-se inconteste,  
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 apoiou-se em aspectos fáticos-
probatórios, uma vez que informação de que a exposição ocorria de modo eventual 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”. 

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por não ter havido perícia médica com especialista, é 
assente a jurisprudência da TNU no sentido de que não há óbice para que a perícia médica possa ser validamente 
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado, devendo ser acionado o médico da 
especialidade apenas em caso de alta complexidade da doença:  

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA. 
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULAÇÃO DO ATO A 
PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM PISIQUIATRIA. NECESSIDADE DE PERITO 
ESPECIALISTA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS (ALTA COMPLEXIDADE 
CLÍNICA OU ENFERMIDADE RARA), AO ALVITRE DO ÓRGÃO JULGADOR, NO 
EXAME DAS PROVAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE 
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42/TNU. INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL DESPROVIDO.  



(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5000321-11.2019.4.02.5005, rel. Juíza 
Federal Polyana Falcao Brito, data de julgamento 26/03/2021)”, 

V. 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 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Regimental, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0514652-51.2019.4.05.8300 
Recorrente: Luiz Carlos De Melo Galvão 
Adv/Proc: Bruno de Albuquerque Baptista (PE019805) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
Autos nº 0514652-51.2019.4.05.8300 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. 
PREVIDENCIÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ATIVIDADE DE 
SUPERVISOR DE CAMPO. AGENTE NOCIVO AGROTÓXICO. PARADIGMA QUE TRATA DE 
OCUPAÇÃO DIVERSA E, PORTANTO, É INSERVÍVEL. ADEMAIS, NECESSIDADE DE ANÁLISE 
DO PPP. REEXAME DE ASPECTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO 
IMPROVIDO. 

Vistos... 

VI. O histórico. 

Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela Presidência de Incidente Regional de 
Uniformização de Jurisprudência movido por LUIZ CARLOS DE MELO GALVÃO 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 no período compreendido entre 29/09/1983 a 31/08/1984, 01/09/1984 a 31/08/1985, 01/09/1985 a 
30/04/1986, 01/05/1986 a 30/06/1988, 01/07/1988 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/08/2002, uma vez que a parte 
autora não ostentava a qualidade de aplicador de herbicidas, não possuindo contato permanente com os agentes 
nocivos; b) que o PPP informa que o ora suscitante estava exposto a agentes névoas de defensivos agrícolas 
quando supervisionava a aplicação desses produtos, fiscalizando a mecanização de terra para plantio de cana, 
coordenando e controlando a queima de cana, orientando os trabalhadores rurais no campo; c) dissenso 
jurisprudencial em face de acórdão prolatado pela 3ª TRSJPE que, analisando a especialidade da atividade, 



reconheceu a exposição ao mesmo agente nocivo na atividade de chefia, reputando o período em questão como 
especial.  

 Requer o provimento. 

Inadmitido o incidente de uniformização, os autos foram distribuídos por força de agravo. 

Era o que cumpria historiar. 

VII. 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 supervisor 
de campo, com base nos seguintes fundamentos: 

“(...) 

Os períodos de 29/09/1983 a 31/08/1984, 01/09/1984 a 31/08/1985, 01/09/1985 a 30/04/1986, 
01/05/1986 a 30/06/1988, 01/07/1988 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/08/2002 embora tenham 
sido reconhecidos como tempo especial face a ação do agente químico nocivos à saúde, deve-
se observar que a parte Autora não ostentava a qualidade de aplicador de herbicidas, não 
possuindo contato permanente com os agentes nocivos. (Anexo 7)” 

Como se vê, a análise do julgado demonstra que a improcedência do pedido apoiou-se em aspectos 
fáticos-probatórios, uma vez que a informação de que a exposição ocorria de modo eventual é obtida pela 
descrição das atividades exercidas pelo recorrente constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 

O paradigma, por sua vez, trata da atividade de chefia, situação fática distinta da ora em julgamento: 

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE 
CHEFIA. IRRELEVÂNCIA. EXPOSIÇÃO A DEFENSIVOS ORGANOCLORADOS. USO DE EPI 
EFICAZ. DESCARACTERIZAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL. TESE FIRMADA PELO STF NO 
TEMA 555 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (3ª. TRSJPE, Autos n. 0502724.22.2018.405.8306, 
rel. Juíza Polyana Falcão Brito, julgado em 15.08.2019).   



Assim, não há situação de fato hábil a configurar a validade do paradigma invocado, consoante Questão 
de Ordem n. 22 da TNU (É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática 
quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma). 

Mesmo que assim não fosse, 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”. 

VIII. 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 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Regimental, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0500036-79.2021.4.05.8307 
Recorrente: Maria Das Dores Silva De Moura 
Adv/Proc: Claudemiltikson Benemarcan Lourenço Queiroz Junior (PE046431) e outro 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:  3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves 
 
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 
UTILIZAÇÃO NO PBC DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. 
APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ELABORADA PELO EMPREGADOR. FRAGILIDADE 
PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA 
CONTEMPORÂNEOS AOS FATOS. INCIDENTE IMPROVIDO.  

          Vistos... 

I.       O histórico. 

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado por MARIA DAS DORES SILVA 
DE MOURA junto à decisão proferida na Ação Especial movida em face do INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURO SOCIAL – INSS. 

Aduz: a) que a 3ª TRSJPE não reconhecendo as fichas financeiras expedidas pelas empresas 
empregadoras para comprovação do histórico de salários de contribuição da parte autora para fins de revisão de 
RMI; b) deve o INSS incluir no cômputo dos salários de contribuição as  
remunerações contidas no CNIS e declaração dos salários de contribuições das empregadoras; c) dissenso 
jurisprudencial em face de julgado proferido pela 2ª TRSJPE e pela mesma 3ª TRSJPE, no sentido de que “o fato 
de ter sido lançado contribuições previdenciárias a menor no sistema Plenus não deve prejudicar o segurado, 
sobretudo quando há documentação da empresa informando o valor que deveria ter sido lançado. Em suma, nas 
competências controvertidas, deve-se utilizar a relação de salários-de- contribuição informados pela empresa.”. 

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”. 

É da Lei n. 8.213/91: 

Art. 29-A.  O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins 
de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de 
Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.      (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 1º O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da solicitação do pedido, para 
fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo.      (Incluído pela Lei nº 
10.403, de 8.1.2002)        

§ 2º O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de 
informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos 
dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS.        (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 

§ 3º A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas 
extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas,  
fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios 
definidos em regulamento.       (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 4º Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de 
retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a 
informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento.          
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 5º Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de 
informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos 
documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período.          (Incluído 
pela Lei Complementar nº 128, de 2008). 



Já o Decreto 3.048/1999 regula:  

Art. 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS relativos a vínculos, 
remunerações e contribuições valem como prova de filiação à previdência social, tempo de 
contribuição e salários-de-contribuição. 

(...) 

Art. 19-B.  Na hipótese de não constarem do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, 
remunerações ou contribuições, ou de haver dúvida sobre a regularidade das informações existentes, 
o período somente será confirmado por meio da apresentação de documentos contemporâneos dos 
fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término e, quando se tratar de 
trabalhador avulso, à duração do trabalho e à condição em que tiver sido prestada a atividade.  
(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020). 

Pois bem. 

Primeiramente, verifico que a indicação de paradigma da mesma Turma Recursal (3ª TRSJPE) não se 
presta para comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo inválido para a configuração da divergência no 
âmbito desta TRU. Reconhece-se, portanto, a divergência apenas em relação ao precedente da 2ª TRSJPE. 

A Turma Recursal de origem consignou que a apresentação de planilha elaborada pelo empregador 
desacompanhada de documentos contemporâneos não se presta para afastar a presunção de veracidade dos dados 
constantes do CNIS para fins de revisão de RMI. A 2ª TRSJCE, por sua vez, entendeu que o fato de ter sido 
lançado contribuições previdenciárias a menor no sistema Plenus não deve prejudicar o segurado, sobretudo 
quando há documentação da empresa informando o valor que deveria ter sido. 

A questão restringe-se, pois, em saber se a documentação da empresa informando o valor dos 
salários-de-contribuição pode afastar os dados constantes do CNIS, para fins de revisão de RMI.   

Penso que os dados informados pelas empresas para fins de revisão de RMI devem ser avaliados com 
cautela. Isso porque tais dados são preenchidos de forma unilateral e muitas vezes não refletem as condições de 
trabalho da época, tanto mais quando feitos serodiamente e à míngua do procedimento e prazos do art. 29-A da 
Lei n. 8.213/91 e Decreto n. 3.048/1999.  

Vale ressaltar que a jurisprudência reconhece nas informações constantes do CNIS a presunção de 
veracidade:  

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 
RECOLHIMENTOS COMO SEGURADO EMPREGADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 



CONSTANTES DO CNIS, INCLUSIVE QUANTO À RELAÇÃO DE EMPREGO NO CASO DO SEGURADO 
EMPREGADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO ÂMBITO DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 
QUESTÃO DE ORDEM 38 DA TNU. PUIL CONHECIDO E PROVIDO”  

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5007399-29.2018.4.04.7206, rel. Juiz Federal Joao 
Cesar Otoni de Matos, data de julgamento 21/06/2021). 

Porém, como toda presunção relativa, admite-se prova em contrário. Assim, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. 
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. COMPENSAÇÃO DE 
VALORES. FORÇA PROBANTE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CADASTRO NACIONAL DE 
INFORMAÇÕES SOCIAIS-CNIS. ARTIGO 29-A DA LEI 8.213/1991. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 
ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 
CONTRÁRIA. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.  

1. Discute-se no caso a força probante das informações constantes no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais-CNIS-, nos termos do artigo 29-A da Lei 8.213/1991. 

2. A Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei Complementar 128/2008, trata do CNIS em seu artigo 
29-A, o qual impõe ao Instituto Nacional do Seguro Social o dever de utilizar a base de dados ali 
constante, que goza de presunção de veracidade, mercê do princípio da presunção de veracidade dos 
atos administrativos, para fins de cálculo do salário de benefício; comprovação de filiação ao Regime 
Geral de Previdência Social; contagem de tempo de contribuição; recolhimentos da contribuição 
previdenciária; relações de emprego do trabalhador segurado. 

3. A presunção de veracidade das informações constantes no CNIS é relativa, podendo ser ilidida por 
outros meios de prova, em momento processual a ser oportunizado à parte interessada, o que no caso 
concreto não ocorreu. 

4. Recurso especial conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno 
dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia, para que converta o julgamento da apelação do INSS em 
diligência, a fim de oportunizar ao segurado a produção de provas que afastem a veracidade das 
informações constantes do CNIS” 

(STJ, 2ª T., REsp 1573943/BA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/10/2018). 

Dentro dessas diretrizes pretorianas, embora documentos elaborados unilateralmente pelas empresas 
possam ser utilizados para afastar os dados constantes do CNIS, de rigor que isso se calque em elementos 



probatórios idôneos e, no mínimo, contemporâneos, dada a fragilidade natural da confecção de documentos 
produzidos unilateralmente. Em resumo: a presunção de veracidade dos dados constantes do CNIS é relativa, 
podendo ser afastada por elementos probatórios idôneos e contemporâneos. 

O acórdão recorrido analisou a questão sob o prisma ora definido, firmando a necessidade de conjugar a 
prova contemporânea para aceitação de dados fornecidos pelas empresas. 

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. 

III.     Dispositivo. 

Ante o exposto: 

a) NEGO PROVIMENTO ao pedido de uniformização interposto pela União; 

 

b) PROPONHO, neste âmbito regional, a seguinte tese: “A presunção de veracidade dos dados 
constantes do CNIS é relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios idôneos e 
contemporâneos”. 

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 (“A presunção de veracidade dos dados constantes do CNIS é 
relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios idôneos e contemporâneos”), nos termos do voto do 
relator. 

Recife, data do julgamento. 



Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Incidente de Uniformização Regional,  fixando a seguinte 
tese “A presunção de veracidade dos dados constantes do CNIS é relativa, podendo ser afastada por elementos 
probatórios idôneos e contemporâneos”, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 
 

17. 0504188-43.2020.4.05.8102  
Recorrente: Luzia Petronila Dos Santos Paz 
Adv/Proc: Francisco Tavares dos Santos (CE017982D) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 



0504188-43.2020.4.05.8102  
VOTO-EMENTA 

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA 
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL RECORRIDA. FUNDAMENTOS DO JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL [ANEXO 35]: 1) SÚMULA Nº 75 
DA TNU, SÚMULA Nº 331 DO TST E JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO; 2) NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PARADIGMA DO NÚMERO DO 
PROCESSO ORIUNDO DA 3ª TR/CE. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE 
PARADIGMAS DIVERSOS DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.INOVAÇÃO 
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO 
DESEMBARGADOR COORDENADOR CONFIRMANDO OS FUNDAMENTOS. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
A parte autora interpôs agravo interno contra a decisão monocrática da Presidência da TRU – 5ª Região que 
negou seguimento ao agravo inominado, confirmando, por sua vez, a decisão da Presidência da 1ª TR/CE que 
inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência.  
Razões recursais: a própria recorrente reconheceu que não identificou a fonte do paradigma do pedido 
uniformização regional originário e, constatado o equívoco, substitui o paradigma originário por 3 (três) outros, 
os quais não foram levados em consideração. 

De fato, no incidente de uniformização de anexo 31 dos autos, por um erro no momento de sua 
produção, foram apresentados dissídios jurisprudenciais que não servem como decisões paradigmas no 
presente caso, pois não são divergências de Turmas Recursais da mesma região.  

No entanto, para corrigir esse equívoco, foi apresentado Agravo Inominado, de anexo 36 dos autos, 
com as decisões paradigmas corretas, ou seja, de Turmas Recursais desta região, qual seja: da Turma 
Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de 
Pernambuco e da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará.  

Todas as decisões, que inclusive foram anexadas separadamente (anexos 37 a 39 dos autos), 
apresentam divergências entre com a decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Ceará. 

Delimitação da questão controvertida: 1) a parte autora alegou trabalhar como gari de um Município que não 
possui Regime Próprio de Previdência Social – RPPS; 2) no julgamento do recurso inominado, a Turma Recursal 
de origem confirmou a sentença pelos próprios fundamentos que: 1) não reconheceu a natureza especial do 
vínculo no período de período de 16/3/1994 a 28/4/1995,  porquanto a categoria profissional da autora (Gari) não 
se encontrava discriminada nos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79; 2) não reconheceu o período de 
contribuições  5/2003 a 12/2003, 6/2005, 8/2005, 10/2005 e 12/2005 por estarem abaixo do salário mínimo e não 
houve a proba da complementação. Aplicou a legislação acerca do contribuinte individual [Lei nº 10.666/03] a 
despeito da prova documental apontar ser empregada do Município [CTPS – Anexo 2; Declaração do empregador 
– Anexo 5; Folhas de pagamentos – Anexo 6 a 10].  
A parte autora opôs embargos de declaração apontando que: 1) a parte autora seria empregada do Município e 
não contribuinte individual; 2) por ser empregada não é obrigada a complementar as contribuições 
previdenciárias e que eventuais falhas são imputáveis ao empregador e não ao empregado.  



Não obstante o pedido de uniformização não seja vocacionado ao reexame de prova, está-se diante de um 
equívoco evidente [erro de fato previsto no art. 966, VIII, § 1º do CPC-15 1 - afirma ser contribuinte 
individual quando as provas documentais apontam de maneira uniforme e inconteste se tratar de servidor 
público municipal sem RPPS] não corrigido em sede de embargos de declaração, contudo o recurso da forma 
aviada não ultrapassa a zona da admissibilidade. 
Conhecimento:  
Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001, o pedido de uniformização regional de jurisprudência é cabível 
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais da 
mesma Região ou entre a Turma Recursal e a Turma Regional da mesma Região [silêncio eloquente]. 
Essa divergência, para admissibilidade do PUIL, deve restar devidamente demonstrada, por meio do cotejo 
analítico entre as decisões, que comprove a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma 
(arts. 12, §1º e 14, V, "c" do RI/TNU).  
Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a existência de similitude fática e 
jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo que “os acórdãos confrontados 
devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os seus mínimos detalhes, mas, 
apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert Alexy, ‘nunca há dois casos 
completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema se transfere, por isso, à 
determinação da relevância das diferenças’” 
De fato, no pedido de uniformização regional originário, houve a transcrição de parte do paradigma sem a 
indicação do número do processo originário.  
Dispõe o art. 932, PU do CPC-15: 

Art. 932. Incumbe ao relator: 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; 
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias 
ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. 

O dispositivo somente se aplica a falha ou vício sanável do recurso.  
Entendo que a mera ausência de indicação de paradigma constitui falha sanável que aproveitaria a hipótese, ou 
seja, poder-se-ia ser relevada por ocasião do destrancamento do recurso originário.  
É mister ressaltar que a questão da aplicabilidade do art. 932, PU do CPC-15 não foi levantada em nenhum 
momento, atraindo a preclusão quanto a matéria.  

 
1 CPC-15, Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato 
verificável do exame dos autos. 
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, 
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 

 



O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem não se valeu do PU no sentido de intimar a parte recorrente para 
corrigir a falha do recurso originário quanto ao paradigma potencialmente servível, proferindo, desde logo, 
decisão de inadmissibilidade. 
Ocorre que a parte autora ao interpor o agravo não corrigiu a falha, vale dizer, não citou o número do paradigma 
potencialmente servível. Ao invés disto, nas razões do agravo nos próprios autos, a própria recorrente 
reconheceu que não identificou a fonte do paradigma do pedido uniformização regional originário e, constatado 
o equívoco, substitui o paradigma originário por 3 (três) outros, os quais não foram levados em consideração. 

 
De fato, no incidente de uniformização de anexo 31 dos autos, por um erro no momento de sua 

produção, foram apresentados dissídios jurisprudenciais que não servem como decisões paradigmas no 
presente caso, pois não são divergências de Turmas Recursais da mesma região.  

No entanto, para corrigir esse equívoco, foi apresentado Agravo Inominado, de anexo 36 dos autos, 
com as decisões paradigmas corretas, ou seja, de Turmas Recursais desta região, qual seja: da Turma 
Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de 
Pernambuco e da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará.  

Todas as decisões, que inclusive foram anexadas separadamente (anexos 37 a 39 dos autos), 
apresentam divergências entre com a decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Ceará. 

A despeito do erro in procedendo, entendo que a falha da recorrente-parte autora é de natureza grave que leva a 
inadmissibilidade do seu agravo. 
Explico. O recurso de agravo constitui uma espécie de recurso derivado voltando para destrancar a 
admissibilidade de um recurso anterior, ou seja, o pedido de uniformização originário. É possível até a correção 
de pequenos erros anteriores do pedido de uniformização, mas não a alteração completa do paradigma como 
pretendeu o recorrente. Em outras palavras, a recorrente causou uma inovação recursal incompatível com a 
natureza derivada do agravo interno. 
Não obstante os paradigmas apresentados no agravo sejam aptos para a demonstração da divergência, tal matéria 
está acobertada pela preclusão consumativa em razão da adoção de uma postura equivocada. 
É caso de confirmação da decisão da Presidência da TRU – 5ª Região pelos próprios fundamentos. 
Não obstante ressalvar que se está diante de um ERRO DE FATO, isto não autoriza a superação dos requisitos 
de admissibilidade.  
Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da decisão monocrática pelos 
próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001). 

ACÓRDÃO 
 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 
Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 

 
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Relator 
 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, conhecer e 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0534996-41.2019.4.05.8013  
Recorrente: Andrea Ferreira Dos Santos 
Adv/Proc: Carlos Magno Brandão de Oliveira (AL014689) e outros 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 

0534996-41.2019.4.05.8013 

VOTO-EMENTA 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA 
RECURSAL RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO DA INADIMISSIBILIDADE: 
1) VEDAÇÃO DE REEXAME DE PROVA – SÚMULA Nº 42 DA TNU; 2) QUESTÃO DE ORDEM Nº 
13 DA TNU. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



A parte autora interpôs agravo interno contra a decisão monocrática da Presidência da TRU – 5ª Região que 
negou seguimento ao agravo inominado, confirmando, por sua vez, a decisão da Presidência da Recursal de 
origem que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência. 

O fundamento de inadmissão foram os seguintes: 1) o acórdão recorrido se encontra-se em consonância com o 
entendimento da Turma Nacional de Uniformização, razão pela qual deve ser aplicada a Questão de Ordem nº 
13, da TNU, “in verbis”: “Não cabe pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão 
recorrido”; 2) o recurso implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU). 

Delimitação da questão controvertida: necessidade ou não de perícia por médico especialista. 

No caso em exame, a parte autora é portador de fibromialgia. A Turma Recursal confirmou a sentença de 
improcedência com base em laudo elaborado por médico não especialista. 

  
6. Reputo desnecessária a realização de perícia por médico especialista em psiquiatria, uma vez que a 
análise da incapacidade laboral independe de alta especialização médica na matéria, também porque a 
realização de diversas perícias em um mesmo processo não se coaduna com a ritualística processual dos 
Juizados Especiais Federais, que privilegiam a celeridade e a simplicidade das causas que neles tramitam. 
Além disso, na petição inicial o autor não apontou a indispensabilidade de uma perícia em psiquiatria, só 
após o resultado negativo é que fez esse requerimento. 
7.  Por fim, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência da TNU, a realização de perícia por médico 
especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade, o que não é caso dos autos, 
in verbis: 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUXÍLIO-DOENÇA 
E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA RENAL CRÔNICA. DESNECESSIDADE DE 
NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA NO CASO CONCRETO. REAFIRMAÇÃO DA TESE DE 
QUE a realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior 
complexidade. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de 
Interpretação de Lei (Turma) 5002998-07.2015.4.04.7201, CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA 
DE RESENDE - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, DATA DE JULGAMENTO: 
14/09/2017) 

A parte autora pretende ser submetida a médico especialista com base em precedente da Turma Recursal de 
Sergipe 

  
Analisando o presente feito, verifico que há a necessidade de se submeter a autora a nova perícia médica, 
a ser realizada por especialista em psiquatria, pois ela é portadora de fibromialgia e sinais de depressão, 
conforme resposta ao quesito 07.1 do laudo médico do anexo nº 32, pag. 03). 
Além disso, fibromialgia é doença de fundo psiquiátrico, de difícil diagnóstico inclusive 
para médico especialista, razão pela qual está justificada a realização de perícia por auxiliar específico, pois 



há casos em que a especialização ajudará a esclarecer a situação de fato posta em juízo, muito embora a 
designação de perito não reclame especialidade do profissional que realizará o exame. 
Amparado em tais razões, voto por converter o julgamento em diligência, determinar o retorno dos autos 
ao JEF de origem, para que lá seja determinada a submissão da autora a perícia médica por PSIQUIATRA, 
quando o auxíliar técnico designado por aquele juízo deverá responder aos quesitos por este último 
propostos; devendo o laudo ser juntados aos autos em 10 (dez) dias após a designação do perito, após o quê 
as partes deverão ser intimadas a sobre ele se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias, depois do 
que o processo deverá retornar a esta Turma Recursal para julgamento. 

Não obstante a aparente divergência, entendo que o incidente é incabível por se tratar de matéria de natureza 
processual que refoge do âmbito do incidente com base na Súmula nº 43 da TNU. 

Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra adequadamente fundamentado quanto a análise da prova. Neste 
ponto, a avaliação da prova e a necessidade de uma segunda se situa na zona de convencimento do magistrado, 
atraindo a aplicação da Súmula nº 42 da TNU. 

Por fim, ainda que se entendesse que a questão é de natureza material, verifica-se que o acórdão recorrido está 
em consonância com a jurisprudência da TNU sobre a matéria, razão pela qual se aplica a Questão de Ordem nº 
13, da TNU, “in verbis”: “Não cabe pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão 
recorrido 

É caso de confirmação da decisão da Presidência da TRU – 5ª Região pelos próprios fundamentos. 

Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da decisão monocrática 
pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001). 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 

Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 

  

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Presidente da TRSE 

 



Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, conhecer e 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0502493-90.2016.4.05.8200  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Benedito Trajano De Farias  
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007) 
Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0502493-90.2016.4.05.8200 

VOTO-EMENTA 
O INSS interpôs pedido de uniformização regional contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária da 
Paraíba que negou provimento ao recurso de ambas as partes. Resultado do julgamento: foi reconhecida a 
especialidade da atividade de construção civil em período anterior a 29.04.1995.  
Razões recursais: apontou divergência jurisprudencial com acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária 
de Pernambuco.  
Admissibilidade.  
O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem admitiu o incidente de uniformização, o qual foi ratificado pela 
Presidente da TRU – 5ª Região. 
Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de uniformização 
regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material entre Turmas Recursais 
integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a 



existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo 
que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os 
seus mínimos detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert 
Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema 
se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 
Entendo que ficou demonstrada necessariamente a divergência jurisprudencial.  
No paradigma invocado restou fixado entendimento de que para haver enquadramento no item 2.3.3 do Decreto 
nº 53.831/1964 (“perfuração, construção civil e assemelhados / edifícios, barragens, pontes / trabalhadores em 
edifícios, barragens, pontes, torres.”), não basta que o autor trabalhe como pedreiro ou servente, mas que 
efetivamente labore na perfuração, construção civil ou assemelhados em edifícios, barragens, pontes ou torres. 
Para isso, a apresentação simplória da CTPS não serve para comprovar o período, fazendo necessária a juntada 
de outros documentos que venham a demonstrar a realidade de trabalho do segurado. 
Já o acordão recorrido, entendeu-se que há enquadramento da categoria de servente de construção civil pelo 
simples exercício da função [Trecho do acórdão recorrido: “10. Assim, no caso dos autos, a atividade de servente 
na construção civil, exercida pelo autor de 23/09/1985 a 19/04/1987, de 23/04/1987 a 23/02/1988 e de 16/03/1988 
a 07/11/1989, deve ser considerada especial por simples enquadramento no item 2.3.0 do anexo ao Decreto n.º 
53.831/64.”]. 
Deve prevalecer a interpretação do acórdão paradigma.  
Construção civil 
Dispõe o item 2.3.3 do decreto n° 53.831/64, verbis: 

2.3.3 EDIFÍCIOS, 
BARRAGENS, 
PONTES 

Trabalhadores 
em edifícios, 
barragens, 
pontes, torres. 

Perigoso 25 anos Jornada 
normal. 

A jurisprudência da TRU 5ª Região/TNU entende que não basta o exercício da construção, sendo necessário que 
o trabalho na construção civil seja desenvolvido em edifícios, barragens, pontes ou torres, constituindo ônus 
do segurado demonstrar o exercício da atividade nas situações de risco [periculosidade]. Nesse sentido, acórdão 
da Turma de Uniformização da 5ª Região: 

VOTO-EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE PEDREIRO. 
EQUIPARAÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO DE 
PERICULOSIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência (anexo nº 25) interposto contra acórdão 
proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (anexo nº 21) que negou 
provimento ao recurso do INSS. 
2. Em seus argumentos, aduz o recorrente que a atividade de servente no ramo da construção civil, para ser 
enquadrada como atividade especial, em razão dos itens 2.33 do Decreto 53.831/64 e 1.2.12 do Decreto 
83.080/79, deverá ser comprovada no trabalho da construção civil em edifícios, barragens, pontes ou torres, 
para que de fato possa ser comprovada o risco da atividade. 
3. Conforme consta do aresto paradigma apresentado da Turma Recursal de Sergipe e da 1ª Turma de 
Pernambuco, o enquadramento do labor exercido na construção civil há a necessidade de demonstração de 
que a atividade foi desempenhada nos ramos de construções em edifícios, pontes, torres, barragens. 



4. O Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência tem cabimento quando houver divergência 
entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais da mesma Região na 
interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001), bem como quando houver divergência entre as 
Turmas Recursais e a Turma Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, em sede de incidente 
regional de uniformização, é necessária a demonstração do dissídio e a juntada de cópia dos julgados 
divergentes ou indicação suficiente do julgado apontado como paradigma. 
5. A comprovação do tempo de serviço é disciplinada pela lei vigente na época em que efetivamente 
prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. Até o advento 
da Lei 9.032/95, publicada no DOU em 29/04/1995, era possível o reconhecimento do tempo de serviço 
especial com base na categoria profissional do trabalhador. O enquadramento legal em determinada 
categoria profissional gerava a presunção absoluta de que a atividade havia sido exercida em condições 
especiais. 
6. Com a vigência da Lei n. 9.032/95, o segurado deveria comprovar, além do tempo de trabalho 
permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais, a efetiva exposição aos agentes ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, através do preenchimento de formulários 
próprios. 
7. Não obstante a jurisprudência já se encontrar pacificada no sentido de que o rol das atividades especiais 
descritas nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79 sejam meramente exemplificativas, a 
atividade de pedreiro não comporta analogia, para fins de enquadramento, com as atividades elencadas nos 
itens 2.3.1 a 2.3.3 do referido Diploma Legal (escavações de poços, galerias, túneis, construções de 
edifícios, barragens, torres, pontes, entre outros). 
8. O fundamento para o enquadramento dessas atividades no rol do Decreto supracitado é a periculosidade 
decorrente da exposição do trabalhador a potencial risco de acidente, a exemplo de quedas de altura, 
desabamento, soterramento, entre outros. Assim, o reconhecimento da especialidade da atividade de 
pedreiro, para fins de enquadramento funcional, por analogia, não prescinde da comprovação da exposição 
do trabalhador a alguma das situações de risco acima elencadas, ônus do qual a parte autora não se 
desincumbiu satisfatoriamente. Ademais, o entendimento acima restou corroborado com a edição da 
recente Súmula 71 da TNU (DOU 13/03/2013), cujo enunciado assim dispõe: “O mero contato do pedreiro 
com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários”. 
9. A categoria profissional do recorrente, pedreiro da construção civil, portanto, não se encontra catalogada 
nos referidos decretos, havendo a necessidade da comprovação de que as atividades por ele desenvolvidas 
foram exercidas em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 
10. Pelo exposto, conheço e dou provimento ao Incidente de Uniformização Regional para afirmar a tese 
que o enquadramento nas atividades elencadas Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, carecem de 
comprovação da periculosidade decorrente da exposição do trabalhador a potencial risco de acidente, a 
exemplo de quedas de altura, desabamento, soterramento. Determino a devolução dos autos à Turma 
Recursal de origem para aplicação do entendimento desta TRU. 
(PROCESSO 05153043520144058400, SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA, 23/05/2016)" 

Além do precedente da TRU da 5ª Região acima, destaco recente precedente da TNU em processo desta Turma 
Recursal (0501118-61.2015.4.05.8500), assim ementado: 

 



“TRABALHADORES NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES (CÓDIGO 2.3.3) 
QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A MERA ATIVIDADE DE PEDREIRO E O CONTATO COM 
CIMENTO. SÚMULA 71/TNU. NECESSIDADE DE FORMULÁRIO, LAUDO OU OUTRO MEIO 
COMPROBATÓRIO DA ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.” 
(...) 
4. Percebe-se, pois, que as vias ordinárias reconheceram como especial o tempo do autor na mera condição 
de servente em empresa de construção civil, segundo anotação em CTPS, não havendo nos autos 
formulário, laudo ou qualquer outro documento que ateste que ele, como trabalhador, laborava na 
construção civil de edifícios, barragens, pontes e torres, que compõem o espectro do item 2.3.3 do 
Regulamento citado. Na forma como constou na r. decisão, todo e qualquer servente de pedreiro, pedreiro 
e trabalhadores em geral de empresas de construção civil teriam o direito à aposentadoria especial, o que 
não corresponde à verdade. O servente e o pedreiro não se enquadram por si só no rol de categorias 
profissionais beneficiárias do tempo especial, exigindo-se, pois, o formulário, laudo ou outro meio 
comprobatório para enquadramento no item 2.3.3. 
5. Posto isso, dou provimento ao recurso para excluir do reconhecimento de tempo especial os períodos 
antes mencionados no item 2, mantendo os demais períodos reconhecidos e que não foram objeto do 
recurso. 
(TNU, PEDILEF 0501118-61.2015.4.05.8500, Rel. Juiz Federal ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, 
julgado em 23.02.2017, publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, páginas 115/222) 

A ratio decidendi do acórdão da TRU/TNU pode ser resumida nos seguintes termos: o reconhecimento de 
tempo especial na construção com base no item 2.3.3 do Decreto 53.831/64 deve ser amparado em documento  
[Declaração do empregador, Formulários, Laudo Técnico ou PPP] que demonstre o desempenho da atividade 
ocorreu em edifícios, barragens, pontes, torres ou assemelhados, não sendo possível com base em mera anotação 
da CTPS ou por mera presunção. Em outras palavras, não basta o exercício da construção, sendo necessário que 
o trabalho na construção civil seja desenvolvido em edifícios, barragens, pontes ou torres, constituindo ônus 
do segurado demonstrar o exercício da atividade nas situações de risco [periculosidade]. 
Considerando que o critério adotado pela Turma Recursal está em desacordo aos parâmetros acima e é necessário 
o reexame de prova, os autos devem retornar a Turma Recursal para fins de adequação.  
Dispositivo: CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao para reformar parcialmente o acórdão nos 
seguintes termos:  
1) o reconhecimento de tempo especial na construção com base no item 2.3.3 do Decreto 53.831/64 deve ser amparado 
em documento  [Declaração do empregador, Formulários, Laudo Técnico ou PPP] que demonstre o desempenho da 
atividade ocorreu em edifícios, barragens, pontes, torres ou assemelhados, não sendo possível com base em mera 
anotação da CTPS ou por mera presunção; 
2) Em outras palavras, não basta o exercício da construção, sendo necessário que o trabalho na construção civil seja 
desenvolvido em edifícios, barragens, pontes ou torres, constituindo ônus do segurado demonstrar o exercício da 
atividade nas situações de risco [periculosidade];  
3) Determinar a adequação nos termos das teses acima. 

 
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 



Juiz Federal – Presidente da TRSE 
 

VOTO DIVERGENTE 

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de Acórdão 
proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba que, mantendo sentença de procedência, reconheceu a 
especialidade do trabalho exercido pelo segurado como “servente”, por entender que até a edição da Lei n.º 9.032/95, a 
categoria profissional dos trabalhadores da construção civil e assemelhados faz jus ao reconhecimento da natureza 
especial da atividade prestada, sem a necessidade de comprovação da efetiva exposição aos agentes prejudiciais à 
saúde, haja vista tal categoria se encontrar no rol do Decreto nº 53.831/64, sendo, portanto, presumida a exposição. 

Defende o Recorrente/INSS (Anexo 51), no entanto, que é necessária a análise de efetiva comprovação da 
especialidade da atividade desenvolvida pelo segurado capaz de justificar o tempo de serviço especial.  Em defesa da 
sua tese, colaciona paradigma da Segunda Turma Recursal de Pernambuco (0531076-86.2010.4.05.8300), segundo o 
qual para haver enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964 (“perfuração, construção civil e assemelhados 
/ edifícios, barragens, pontes / trabalhadores em edifícios, barragens, pontes, torres.”), não basta que o autor trabalhe 
como pedreiro ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou assemelhados em edifícios, 
barragens, pontes ou torres. Para isso, a apresentação simplória da CTPS não serve para comprovar o período, 
fazendo necessária a juntada de outros documentos que venham a demonstrar a realidade de trabalho do segurado. 

Incluído o julgamento do feito em pauta, apresentou o eminente Relator Voto no sentido de dar parcial provimento ao 
recurso, entendendo que “1) o reconhecimento de tempo especial na construção com base no item 2.3.3 do Decreto 
53.831/64 deve ser amparado em documento  [Declaração do empregador, Formulários, Laudo Técnico ou PPP] que 
demonstre o desempenho da atividade ocorreu em edifícios, barragens, pontes, torres ou assemelhados, não sendo 
possível com base em mera anotação da CTPS ou por mera presunção. 2) Em outras palavras, não basta o exercício 
da construção, sendo necessário que o trabalho na construção civil seja desenvolvido em edifícios, barragens, 
pontes ou torres, constituindo ônus do segurado demonstrar o exercício da atividade nas situações de risco 
[periculosidade]; 3) Determinar a adequação nos termos das teses acima.” (anexo 61) 

 Peço vênia, no entanto, para divergir parcialmente.                                                                                            

O cerne da presente questão consiste em verificar se a possibilidade de reconhecimento da especialidade da 
atividade de servente exercida no âmbito da construção civil até edição da Lei 9032/95, por mero 
enquadramento no item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/1964, prescinde, ou não, da comprovação de que o 
trabalhador efetivamente labore na perfuração, construção civil ou assemelhados em edifícios, barragens, 
pontes ou torres. 

Cumpre, por oportuno, tecer algumas considerações atinentes ao labor exercido sob condições especiais. 

Quanto ao reconhecimento de atividade como especial, impõe-se a observância das normas legislativas regentes à 
época da prestação do serviço (tempus regit actum), nos seguintes termos:  

a) até 28.04.1995, admite-se o reconhecimento do tempo de serviço especial, apenas com base na categoria 
profissional do trabalhador (enquadramento) e/ou na exposição a agentes nocivos (que são em rol exemplificativo e 



não taxativo - e.g. Temas 205 da TNU e 1031 do STJ), salvo o ruído, diante da Lei n° 3.807/60 e seus Decretos n° 
53.831/64 e 83.080/79;  

b) ainda até 28.04.1995, a TNU firmou a seguinte tese sobre o assunto: “No período anterior a 29/04/1995, é possível 
fazer-se a qualificação do tempo de serviço como especial a partir do emprego da analogia, em relação às ocupações 
previstas no Decreto n.º 53.831/64 e no Decreto n.º 83.080/79. Nesse caso, necessário que o órgão julgador justifique a 
semelhança entre a atividade do segurado e a atividade paradigma, prevista nos aludidos decretos, de modo a concluir 
que são exercidas nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. A necessidade de prova 
pericial, ou não, de que a atividade do segurado é exercida em condições tais que admitam a equiparação deve ser 
decidida no caso concreto”. (Tema 198, PEDILEF 0502252-37.2017.4.05.8312/PE, Relator: Juiz Federal Bianor Arruda 
Bezerra Neto. Julgado em 22/08/2019, Publicado em 03/09/2019); 

c) entre 29.04.1995 e 05.03.1997, a especialidade se comprova unicamente com base na exposição a agentes nocivos, 
por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, em razão do advento da Lei 9.032/1995;  

d) a partir de 06.03.1997 e, até 31.12.2003, a demonstração do tempo de serviço especial por exposição a agentes 
nocivos passou a exigir laudo técnico, por disposição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, regulamentador da Medida 
Provisória n° 1.523/96 (convertida na Lei 9.528/97);  

e) a partir de 01.01.2004, passou-se a exigir o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP do segurado, como 
substitutivo dos formulários e laudo pericial, ante a regulamentação do art. 58, § 4º da Lei 8.213/91, pelo Decreto nº 
4.032/01, IN 95/03 e art. 161 da IN 11/06, sem olvidar das disposições dos arts. 272 e seguintes da Instrução 
Normativa nº 45, de 06/08/2010.  Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável 
a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), ressalvando-se, entretanto, a 
necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP (Pet 
10.262/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017)  

Por sua vez, está sedimentado o entendimento de que a exposição habitual e permanente só é exigida a partir de 
29.04.1995, quando entrou em vigor a Lei nº 9.032, que alterou a redação do § 3º do art. 57 da Lei 8.213/91.  Até 
então, basta a exposição habitual e intermitente (intervalada, descontínua), consoante Súmula 49 da TNU.  

Como visto, nos termos do entendimento perfilhado pela TNU, antes do advento da Lei nº 9.032/95, existe, de fato, a 
presunção absoluta de exposição a agentes nocivos, mas apenas em relação às categorias profissionais 
relacionadas na legislação de previdência, notadamente nos anexos I e II do Decreto 83.080/79 e anexo do Decreto 
53.831/64. Então, para os grupos profissionais ali relacionados existe a presunção de exposição ficta e, se a atividade 
não estiver dentre as elencadas, deve ser feita a efetiva comprovação. 

Dito de outro modo, a equiparação à categoria profissional para o enquadramento de atividade especial, fundada que 
deve estar no postulado da igualdade, somente se faz possível quando apresentados elementos que autorizem a 
conclusão de que a insalubridade, a penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por presunção na 
categoria paradigma, se faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar. 

Partindo dessas premissas, embora as atividades de pedreiro/servente estejam ligadas à construção civil, estas não se 
enquadram por si só no rol de categorias profissionais beneficiárias do tempo especial sendo imprescindível a 
comprovação de que efetivamente o labor foi exercido em edifícios, barragens, pontes, torres, portanto, em 



situação de periculosidade a possibilitar equiparação ao enquadramento sob código 2.3.3 do Decreto 53.831/64 
(Trabalhadores em edifícios, barragens e torres). 

Neste sentido, colaciona-se entendimento da TNU e desta Turma de Uniformização da 5ª Região: 

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.  ATIVIDADE ESPECIAL. PEDREIRO. 
CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO Nº 53.831/1964. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO 
ANALÓGICA. PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. O CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO 53.831/64, ESTÁ RELACIONADO À PERICULOSIDADE DE ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS EM" EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES", COM ESPECÍFICA MENÇÃO A" TRABALHADORES 
EM EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES, TORRES ". 

2. A POSSIBILIDADE DE ESTENDER-SE O ROL DE ATIVIDADES ESPECIAIS POR INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA 
(ENUNCIADO N. 198, DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS) 
NÃO AMPARA A PRETENSÃO DO SEGURADO QUE PEÇA O RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO 
TRABALHO DE PEDREIRO SEM QUE HAJA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE QUE SUAS ATIVIDADES FORAM 
DESEMPENHADAS EM OBRAS REALIZADAS EM "EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES, TORRES", PORQUE A 
PERICULOSIDADE - DECORRENTE DA MAIOR PROBABILIDADE DE ACIDENTES - ENCONTRADA EM TAIS 
AMBIENTES DE TRABALHO NÃO É FATOR COMUM AO TRABALHO DE PEDREIRO. 

3. TESE FIXADA: A PERICULOSIDADE DO TRABALHO DE PEDREIRO ESTÁ RESTRITA ÀS ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS NOS LOCAIS INDICADOS NO CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO N. 53.831/64. 

4. PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A TURMA RECURSAL DE 
ORIGEM PROCEDA AO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DA QUESTÃO DE ORDEM/TNU N. 20." (TNU - 
PUIL n.º 0500016.18.2017.4.05.8311 - Rel. Juiz Federal Fábio César dos Santos Oliveira - DJe 17/09/2018).” 

  

“VOTO-EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE PEDREIRO. EQUIPARAÇÃO. 
CONSTRUÇÃO CIVIL. PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO DE PERICULOSIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO. 

1. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência (anexo nº 25) interposto contra acórdão proferido pela 
Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (anexo nº 21) que negou provimento ao recurso do INSS. 

2. Em seus argumentos, aduz o recorrente que a atividade de servente no ramo da construção civil, para ser 
enquadrada como atividade especial, em razão dos itens 2.33 do Decreto 53.831/64 e 1.2.12 do Decreto 83.080/79, 
deverá ser comprovada no trabalho da construção civil em edifícios, barragens, pontes ou torres, para que de fato 
possa ser comprovada o risco da atividade. 

3. Conforme consta do aresto paradigma apresentado da Turma Recursal de Sergipe e da 1ª Turma de Pernambuco, o 
enquadramento do labor exercido na construção civil há a necessidade de demonstração de que a atividade foi 
desempenhada nos ramos de construções em edifícios, pontes, torres, barragens. 



4. O Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência tem cabimento quando houver divergência entre decisões 
sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 
1º, da Lei nº 10.259/2001), bem como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de 
Uniformização. Além disso, como se sabe, em sede de incidente regional de uniformização, é necessária a 
demonstração do dissídio e a juntada de cópia dos julgados divergentes ou indicação suficiente do julgado apontado 
como paradigma. 

5. A comprovação do tempo de serviço é disciplinada pela lei vigente na época em que efetivamente prestado, 
passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. Até o advento da Lei 9.032/95, 
publicada no DOU em 29/04/1995, era possível o reconhecimento do tempo de serviço especial com base na categoria 
profissional do trabalhador. O enquadramento legal em determinada categoria profissional gerava a presunção absoluta 
de que a atividade havia sido exercida em condições especiais. 

6. Com a vigência da Lei n. 9.032/95, o segurado deveria comprovar, além do tempo de trabalho permanente, não 
ocasional nem intermitente em condições especiais, a efetiva exposição aos agentes ou associação de agentes 
prejudiciais à saúde ou à integridade física, através do preenchimento de formulários próprios. 

7. Não obstante a jurisprudência já se encontrar pacificada no sentido de que o rol das atividades especiais descritas 
nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79 sejam meramente exemplificativas, a atividade de pedreiro não 
comporta analogia, para fins de enquadramento, com as atividades elencadas nos itens 2.3.1 a 2.3.3 do referido 
Diploma Legal (escavações de poços, galerias, túneis, construções de edifícios, barragens, torres, pontes, entre 
outros). 

8. O fundamento para o enquadramento dessas atividades no rol do Decreto supracitado é a periculosidade decorrente 
da exposição do trabalhador a potencial risco de acidente, a exemplo de quedas de altura, desabamento, soterramento, 
entre outros. Assim, o reconhecimento da especialidade da atividade de pedreiro, para fins de enquadramento 
funcional, por analogia, não prescinde da comprovação da exposição do trabalhador a alguma das situações de risco 
acima elencadas, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente. Ademais, o entendimento acima 
restou corroborado com a edição da recente Súmula 71 da TNU (DOU 13/03/2013), cujo enunciado assim dispõe: “O 
mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários”. 

9. A categoria profissional do recorrente, pedreiro da construção civil, portanto, não se encontra catalogada nos 
referidos decretos, havendo a necessidade da comprovação de que as atividades por ele desenvolvidas foram 
exercidas em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 

10. Pelo exposto, conheço e dou provimento ao Incidente de Uniformização Regional para afirmar a tese que o 
enquadramento nas atividades elencadas Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, carecem de comprovação da 
periculosidade decorrente da exposição do trabalhador a potencial risco de acidente, a exemplo de quedas de altura, 
desabamento, soterramento. Determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para aplicação do 
entendimento desta TRU. (PROCESSO 05153043520144058400, SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA, 
23/05/2016)" 

Quanto aos meios de provas, tenho que não há necessidade de que a prova da condição especial por enquadramento 
seja necessariamente documental e, portanto, não há restrição que isso se dê via CTPS ou qualquer outro meio de 
prova, desde que seja expressamente consignada a exigência de que o trabalho deu-se em edifícios, barragens, 
pontes ou torres. 



Como se vê, o acórdão impugnado está em desalinho aos parâmetros acima e sendo necessário o reexame de prova, 
os autos devem retornar à Turma Recursal de origem para fins de adequação do julgado. 

Ante todo o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização Regional e dar-lhe parcial provimento para firmar a 
tese de que o reconhecimento de tempo especial na construção civil com base no item 2.3.3 do Decreto 
53.831/64 deve ser amparado em prova que demonstre o efetivo desempenho da atividade em edifícios, barragens, 
pontes, torres. 

Determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para aplicação do entendimento firmado, no termos da 
Questão de Ordem nº 20 da TNU. 

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 maioria, CONHECER E DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto divergente e dos votos orais de seus 
demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Vencidos o Relator originário (Juiz 
Federal Fábio Cordeiro de Lima) e o Juiz Federal Sérgio Mendonça. 

Recife, 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 
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Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dra. Paula 
Emília para reconhecer a tese: “O reconhecimento de tempo especial na construção civil com base no item 



2.3.3 do Decreto 53.831/64 deve ser amparado em prova que demonstre que o desempenho da atividade 
ocorreu em edifícios, barragens, pontes, torres ou assemelhados”. Vencidos o Relator originário (Dr. 
Fábio) e Dr. Sérgio Mendonça.  

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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 

 

20. 0524180-30.2019.4.05.8100  
Recorrente: União 
Adv/Proc: Advocacia Geral Da União  
Recorrido (a):   Maisa Moreira Xavier Paiva  
Adv/Proc: Gleriston Albano Cardoso Alves (CE032394) e outros 
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0524180-30.2019.4.05.8100 

VOTO-EMENTA 
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA 
INCIDÊNCIA DO PSS SOBRE PARCELA DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE 
DE SEGURIDADE SOCIAL – GDASS QUE REPERCUTIRÁ NOS PROVENTOS DE 
APOSENTADORIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE TURMAS RECURSAIS DA 
MESMA SEÇÃO JUDICIÁRIA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO 
PARADIGMA.  
A União interpôs pedido de uniformização regional contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Ceará que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer, até a data de 
12/11/2019, o direito da parte promovente de não ter tributada, a título de PSS, a parcela de Gratificação de 
Desempenho da Atividade de Seguridade Social - GDASS que não era incorporável, até então, à aposentadoria 
e restituir os valores indevidamente recolhido, descontados valores já pagos a título de abono de permanência. 



Razões recursais: apontou divergência jurisprudencial com acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Ceará, transcrevendo aresto proferido nos autos do processo nº 0511273-23.2019.4.05.8100 para 
fins de comprovação do dissídio jurisprudencial. 
Admissibilidade. 
O Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal de origem admitiu o incidente de uniformização [Anexo 34], o 
qual foi ratificado pela Presidente da TRU – 5ª Região [Anexo 36]. 
Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de uniformização 
regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material entre Turmas Recursais 
integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a 
existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo 
que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os 
seus mínimos detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert 
Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema 
se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 
A partir do cotejo entre os acórdãos confrontados, restou comprovada a divergência suscitada sobre a 
mesma questão de fático-jurídica: direito à repetição dos valores pagos a título de contribuição 
previdenciária sobre parcela de GDASS não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor 
pertencente ao quadro de carreira de seguridade social. 
O acórdão recorrido entendeu que o dispositivo da Lei n. 11.355/2006 que trata da matéria é “materialmente 
incompatível com o art. 4º, § 8º, II, da EC n. 103/2019, daí ter havido uma não recepção da norma legal pelo 
texto constitucional.  Diante disso, até 12/11/2019, vale a regra contida no art. 16 da Lei n. 11.355/06 (que é a 
norma que fala das regras de incorporação da GDASS, em valores de 40 ou 50 pontos, a depender da data em 
que foi concedido o benefício), e, a partir de 13/11/2019 (data de publicação da emenda constitucional em 
comento), é aplicável a nova regra trazida pelo inciso II do § 8º, do art. 4º da EC n. 103/2019”. 
A partir desse entendimento, o acórdão hostilizado negou provimento ao recurso da União e manteve o direito à 
repetição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária incidente sobre GDASS para servidor 
pertencente ao quadro de carreira da seguridade social, nos seguintes termos:  

No caso, a parte autora comprovou ter ingressado no serviço público em 1º/3/1983, antes da EC 41/03, 
de modo que comprovou o direito à paridade vencimental. 
Dessa forma, o caso é de julgamento pela parcial procedência do pleito autoral, determinando a repetição 
do indébito para o período pretérito, mas reconhecendo a validade da tributação a partir da publicação 
da EC n. 103/2019. 

Aos embargos de declaração interpostos pela União, foi dado provimento, apenas em parte: 
Assim, a fim de evitar a duplicidade de pagamento e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa, 
deve-se ressalvar os valores das contribuições previdenciárias já ressarcidas à parte autora a título de 
abono de permanência. 
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos 
infringentes, tão somente para autorizar à União a descontar as parcelas já pagas à parte autora a título 
de abono de permanência. 

Já o acórdão apontado como divergente, entende que já não há mais qualquer parcela da GDASS que não se 
incorpore aos proventos de aposentadoria e pensão, haja vista que desde 1ª de janeiro de 2019, os servidores 



podem incorporar em sua integralidade a média de pontos recebidos nos últimos sessenta meses, e, portanto, deve 
ser ela integralmente tributada e, por isso, não caberá repetição de valores. 
Deve prevalecer a interpretação do acórdão paradigma. 
Há entendimento consolidado pela Turma Nacional de Uniformização, firmada por ocasião do julgamento do 
PEDILEF n.º 0503336-66.2013.4.05.8101, no sentido de que “somente deve incidir a contribuição 
previdenciária até o limite do montante da gratificação de desempenho que efetivamente se incorpore à 
aposentadoria do servidor, porquanto a aludida contribuição não pode exceder ao valor necessário para o 
custeio do benefício previdenciário.” Tal posicionamento coaduna-se com o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal exarado no julgamento do RE n.º 593.068, sob o rito de repercussão geral (Tema 163), assim ementado:   

"Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores 
públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à 
aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 
(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 
claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam 
excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do 
sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 
qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 
para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas 
estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 
férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento 
parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas." (RE 593068, 
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-
2019)  

Antes da Lei n.º 13.324/2016, os servidores/pensionistas com a garantia da paridade incorporavam a gratificação 
em um percentual fixo estabelecido pelo legislador, geralmente um patamar inferior a situação da atividade.  
Efetivamente, com o advento da Lei n.º 13.324/2016, o legislador resolveu permitir aos servidores, aos 
aposentados e aos pensionistas vinculados a diversas carreiras do Serviço Público Federal [Art. 87], e que estejam 
sujeitos às disposições dos arts. 3.º, 6.º ou 6.º-A da Emenda Constitucional n.º 41/2003, ou do art. 3.º da Emenda 
Constitucional n.º 47/2005, manifestar o direito de opção em caráter irretratável [1) servidores ativos (art. 89); 
2) aposentados e pensionistas (art. 89)] pela incorporação gradativa da gratificação [Art. 88], desde que tenha 
sido recebida por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão (Art. 
87, PU). “A opção de que trata o caput deverá ser formalizada no momento do requerimento da aposentadoria 
ou, no caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do requerimento da pensão” (Art. 88, § 2º).   

 
Art. 87. É facultado aos servidores, aos aposentados e aos pensionistas que estejam sujeitos ao disposto 
nos arts. 3º , 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 , ou no art. 3º da 
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, optar pela incorporação de gratificações de 



desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos dos arts. 88 e 89, relativamente 
aos seguintes cargos, planos e carreiras: 
I - Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 
1993; 
II - Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998; 
III - Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001 ; 
IV - Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970 ; 
V - Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002 ; 
VI - cargos de atividades técnicas da fiscalização federal agropecuária, de que tratam as Leis nºs 10.484, 
de 3 de julho de 2002 , 11.090, de 7 de janeiro de 200 5, e 11.344, de 8 de setembro de 2006 ; 
VII - Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002 ; 
VIII - Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004 ; 
IX - Carreiras e Plano Especial de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 
2004 ; 
X - Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de que trata a Lei nº 11.095, 
de 13 de janeiro de 2005 ; 
XI - cargos dos Quadros de Pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico 
Mendes, de que trata a Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005 ; 
XII - Carreira de Especialista em Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005 ; 
XIII - Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 
2006 ; 
XIV - Plano Especial de Cargos da Embratur, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006 ; 
XV - Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006 ; 
XVI - Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama, de que trata a Lei nº 11.357, 
de 19 de outubro de 2006 ; 
XVII - Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de 
Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Funasa, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de 
setembro de 2008; 
XVIII - Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas - PCCHFA, de que trata a Lei nº 
11.784, de 22 de setembro de 2008 ; 
XIX - Quadro de Pessoal da Funai, de que trata o art. 110 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 ; 
XX - Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, de que trata 
a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 ; 
XXI - Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - PECFAZ, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009 ; 
XXII - cargos de que trata o art. 22 da Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010 ; 
XXIII - cargos do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - DENASUS de que 
trata o art. 30 da Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006 ; e 
XXIV - PCTAF, de que trata esta Lei. 



Parágrafo único. A opção de que trata o caput somente poderá ser exercida se o servidor tiver percebido 
gratificações de desempenho por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da 
instituição da pensão. 
Art. 88. Os servidores de que trata o art. 87 podem optar, em caráter irretratável, pela incorporação de 
gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos seguintes termos: 
I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% (sessenta e sete por cento) do valor referente à média dos pontos 
da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; 
II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta e quatro por cento) do valor referente à média dos pontos 
da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; e 
III - a partir de 1º de janeiro de 2019: o valor integral da média dos pontos da gratificação de desempenho 
recebidos nos últimos sessenta meses de atividade. 
§ 1º Para fins de cálculo do valor devido, o percentual da média dos pontos de que tratam os incisos I a III 
do caput será aplicado sobre o valor do ponto correspondente ao posicionamento do servidor na tabela 
remuneratória na data da aposentadoria ou da instituição da pensão, respeitadas as alterações relativas a 
posicionamentos decorrentes de legislação específica. 
§ 2º A opção de que trata o caput deverá ser formalizada no momento do requerimento da aposentadoria 
ou, no caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do requerimento da pensão. 
§ 3º O termo de opção assinado pelo servidor no momento do requerimento da aposentadoria condiciona a 
pensão que vier a ser instituída. 
§ 4º No caso de falecimento do servidor em atividade, o termo de opção que venha a ser firmado por um 
pensionista condiciona os demais, ressalvada a possibilidade de os demais pensionistas manifestarem 
rejeição, a qualquer tempo, ao termo firmado. 
§ 5º Eventual diferença entre o valor que o servidor ou o pensionista receberia antes da opção e o valor 
decorrente da aplicação das regras dos incisos I e II do caput será paga a título de parcela complementar, 
de natureza provisória, até a implantação das parcelas subsequentes. 
Art. 89. Para as aposentadorias e pensões já instituídas na data de vigência desta Lei, a opção, em caráter 
irretratável, pela incorporação de gratificações de desempenho aos proventos nos termos dos incisos I a III 
do caput do art. 88 deverá ser feita da data de entrada em vigor desta Lei até 31 de outubro de 2018. 
§ 1º O termo de opção assinado pelo aposentado condiciona a pensão que vier a ser instituída. 
§ 2º Na hipótese de haver mais de um pensionista de um mesmo instituidor, aplica-se o disposto no § 4º do 
art. 88. 
§ 3º Eventual diferença entre o valor que o aposentado ou o pensionista recebia antes da opção e o valor 
decorrente da aplicação das regras dos incisos I e II do caput do art. 88 será paga a título de parcela 
complementar, de natureza provisória, até a implantação das parcelas subsequentes. 
Art. 90. Para fins do disposto no § 5º do art. 88 e no § 3º do art. 89, será considerado o valor do ponto 
vigente a partir de 1º de janeiro de 2017. 
Art. 91. A opção de que tratam os arts. 88 e 89 somente será válida com a assinatura de termo de opção na 
forma do Anexo XCVI , que incluirá a expressa concordância do servidor, do aposentado ou do pensionista 
com: 
I - a forma, os prazos e os percentuais definidos nos arts. 88 e 89; 



II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação da gratificação de desempenho reconhecida por decisão 
administrativa; e 
III - a renúncia ao direito de pleitear, na via administrativa, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da 
forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão, 
exceto em caso de comprovado erro material. 
Parágrafo único. Na hipótese de pagamento em duplicidade de valores referentes às gratificações de 
desempenho previstas nesta Lei, fica o ente público autorizado a reaver a importância paga a maior 
administrativamente, por meio de desconto direto nos proventos. 

Diante deste quadro normativo, não é possível limitar a incidência do PSS sobre a GDASS, eis que todo o valor 
percebido pode vir a ser incorporado na inatividade, e a ausência de contribuição sobre tal parcela incorporável 
acarretaria violação frontal ao princípio contributivo do regime próprio de previdência do servidor, insculpido 
no caput do art. 40 da Constituição Federal, em nítido prejuízo às fontes de custeio dos benefícios do Plano de 
Seguridade Social dos servidores públicos federais.  
Considerando o regime atual, eventual excesso somente pode ser aferida por ocasião da aposentadoria/concessão 
de pensão em si, já que somente se o segurado não fizer a opção pela média de pontos é que configuraria eventual 
excesso de recolhimento para fins de repetição de indébito. 
Dispositivo: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO   para julgar 
integralmente procedente o pedido.    
  

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 
Juiz Federal – Relator 

 
VOTO DIVERGENTE 

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela União em face de Acórdão proferido pela da Primeira Turma 
Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, reformando sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, 
para reconhecer, até a data de 12/11/2019, o direito da parte promovente de não ter tributada, a título de PSS, a 
parcela de Gratificação de Desempenho da Atividade de Seguridade Social - GDASS que não era incorporável, até 
então, à aposentadoria e restituir os valores indevidamente recolhido, descontados valores já pagos a título de abono 
de permanência. 

Defende o Recorrente/União (Anexo 30), no entanto, que não há mais qualquer parcela da GDASS que não se 
incorpore aos proventos de aposentadoria e pensão, haja vista que desde 1ª de janeiro de 2019, os servidores podem 
incorporar em sua integralidade a média de pontos recebidos nos últimos sessenta meses, e, portanto, deve ser ela 
integralmente tributada e, por isso, não caberá repetição de valores.  Em defesa da sua tese, colaciona paradigma da 
Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará (0511273-23.2019.4.05.8100). 

Incluído o julgamento do feito em pauta, apresentou o eminente Relator Voto no sentido de dar provimento ao recurso, 
entendendo que “não é possível limitar a incidência do PSS sobre a GDASS, eis que todo o valor percebido pode vir a 
ser incorporado na inatividade, e a ausência de contribuição sobre tal parcela incorporável acarretaria violação frontal 
ao princípio contributivo do regime próprio de previdência do servidor, insculpido no caput do art. 40 da Constituição 
Federal, em nítido prejuízo às fontes de custeio dos benefícios do Plano de Seguridade Social dos servidores públicos 
federais. Considerando o regime atual, eventual excesso somente pode ser aferida por ocasião da 



aposentadoria/concessão de pensão em si, já que somente se o segurado não fizer a opção pela média de pontos é 
que configuraria eventual excesso de recolhimento para fins de repetição de indébito.” (Anexo 40) 

 Peço vênia, no entanto, para divergir.                                                                                             

O cerne da presente questão gira em torno do direito à repetição dos valores pagos a título de contribuição 
previdenciária sobre parcela de GDASS não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor 
pertencente ao quadro de carreira de seguridade social. 

Quanto ao Tema, a TNU pacificou entendimento no sentido de que parcelas de vantagens que não repercutem nos 
benefícios pagos na inatividade não podem ser tributadas a título de contribuição previdenciária. 

Com efeito, a Turma Uniformizadora firmou, por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 0503336-66.2013.4.05.8101, a 
tese de que “somente deve incidir a contribuição previdenciária até o limite do montante da gratificação de desempenho 
que efetivamente se incorpore à aposentadoria do servidor, porquanto a aludida contribuição não pode exceder ao 
valor necessário para o custeio do benefício previdenciário.” 

Colaciona-se abaixo o ato normativo que deu ensejo à interpretação, qual seja, a Lei n. a Lei n. 11.355/06, com 
redação dada pela Lei 11.907/2009, que, dentre outros motivos, institui a GDASS e regulamentou sua incorporação aos 
proventos de inatividade nos seguintes termos: 

“Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, devida aos 
integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do 
respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 

[...] 

Art. 16.  Para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da 
Carreira do Seguro Social, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 
2007):              

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação a que se refere 
o caput deste artigo será paga aos aposentados e pensionistas: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

a) a partir de 1o de julho de 2008, em valor correspondente a 40 (quarenta) pontos; e (Incluído pela Lei nº 11.907, 
de 2009) 

b) a partir de 1o de julho de 2009, em valor correspondente a 50 (cinqüenta) pontos. (Incluído pela Lei nº 11.907, 
de 2009) 

II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Redação dada pela Lei 
nº 11.501, de 2007) 

a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3o e 6o da 
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho 



de 2005, aplicar-se-á o constante das alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo;(Redação dada pela Lei nº 
11.907, de 2009) 

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de 
junho de 2004. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007).” 

Considerando o teor das normas acima destacadas, duvidas não há de que a gratificação não é incorporada em sua 
totalidade aos proventos de aposentadoria, em conformidade com o entendimento perfilhado pela TNU. 

Cumpre anotar, todavia, que o dispositivo da Lei n. 11.355/2006 que trata da matéria é “materialmente incompatível 
com o art. 4º, § 8º, II, da EC n. 103/2019, daí ter havido uma não recepção da norma legal pelo texto constitucional.   

Diante disso, até 12/11/2019, vale a regra contida no art. 16 da Lei n. 11.355/06 (que é a norma que fala das regras de 
incorporação da GDASS, em valores de 40 ou 50 pontos, a depender da data em que foi concedido o benefício), e, a 
partir de 13/11/2019 (data de publicação da emenda constitucional em comento), aplicável a nova regra trazida pelo 
inciso II do § 8º, do art. 4º da EC n. 103/2019. 

A partir desse entendimento, o acórdão hostilizado, dando provimento ao recurso inominado da parte autora, 
reconheceu o direito à repetição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária incidente sobre GDASS para 
servidor pertencente ao quadro de carreira da seguridade social, porquanto “comprovou ter ingressado no serviço 
público em 1º/3/1983, antes da EC 41/03, de modo que comprovou o direito à paridade vencimental. Dessa forma, o 
caso é de julgamento pela parcial procedência do pleito autoral, determinando a repetição do indébito para o período 
pretérito, mas reconhecendo a validade da tributação a partir da publicação da EC n. 103/2019” (Anexo 25). 

Como se vê, o acórdão impugnado está alinhado aos parâmetros acima delineados. 

Ante todo o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização Regional e negar-lhe 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 maioria, CONHECER E NEGA PROVIMENTO 
AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto divergente e dos votos orais de seus demais membros, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Vencidos o Relator originário (Juiz Federal Fábio Cordeiro de 
Lima) e os Juízes Federais Dr. André Dias e Dr. Joaquim Lustosa.   
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Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso mantendo o Acórdão recorrido, nos termos do voto 
divergente de Dra. Paula Emília. Vencidos o Relator (Dr. Fábio), Dr. André Dias e Dr. Joaquim Lustosa.   

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
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da 2ª TR/CE, Juiz Federal André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 
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0505973-18.2012.4.05.8200 

VOTO-EMENTA 

ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO A PEDIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO NA 
ORIGEM.  MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE PROCESSO PARADIGMA [REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA]. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE 
ADEQUAÇÃO. EXAURIMENTO DO JULGAMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE [LEGISLAÇÃO NOVA] QUE NÃO INTEGRAVA A 
CAUSA DE PEDIR INICIAL E JÁ ESTAVA CONTIDA NO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. 
DESCABIMENTO.  INTEMPESTIVIDADE RECURSO ANTERIOR EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária 
da Paraíba proferido em sede de adequação, verbis: 

5. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da 
Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes 
autos virtuais, por unanimidade de votos, adequando o julgado, julgou improcedente o pedido 
autoral, mantendo a sentença de improcedência pelos fundamentos acima expostos.  

Razões recursais: 1) apontou divergência jurisprudencial com julgado da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária 
de Pernambuco [Anexo 68 - 0501635-15.2014.4.05.8302], nos seguintes termos: 

  

É fácil notar a divergência jurisprudencial: de um lado a Turma Recursal da Paraíba entende que a Medida 
provisória nº 632, de 2013 - convertida em Lei nº 12.998, de 2014 - serve para os casos anteriores à sua 
vigência; de outro, o entendimento da Turma Recursal de Pernambuco, no sentido de que “a proibição da 
ajuda de custo em caso de remoção voluntária, em qualquer hipótese, não deve retroagir para prejudicar o 
recorrido, porquanto o seu direito permanece intacto”. 

Ademais, destaca-se que até a edição da Medida provisória nº 632, de 2013, era permitido o pagamento de 
ajuda de custo a servidor, independentemente do interesse da Administração. 

Delimitação e esclarecimentos da questão controvertida: Pagamento ou não de ajuda de custo nos casos de 
remoção a pedido. 



O fato gerador é anterior a MP nº 632/2013, convertida na Lei nº 12.998/2014 que introduziu o § 3º do art. 53 da 
Lei nº 8.112/90. 

  

Art. 53.  A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse 
do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado 
o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha 
também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97). 

§ 3o  Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do parágrafo 
único do art. 36. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014) 

  

Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede. 

Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente de vaga, para 
acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, 
condicionada à comprovação por junta médica. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

I - de ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

III -  a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (Incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da 
Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 



b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste 
do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; (Incluído pela Lei nº 9.527, 
de 10.12.97) 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao 
número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam 
lotados. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

Admissibilidade. 

O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem admitiu o incidente de uniformização [Anexo 78], o qual foi 
ratificado pela Presidente da TRU – 5ª Região [Anexo 79]. 

Inicialmente o juízo positivo inicial de admissibilidade não vincula o colegiado no julgamento do recurso, já que 
o Juízo da Presidência é provisório e precário. 

É mister sumariar os fatos relevantes: 

1) Anexo 8: sentença julgou improcedente o pedido; 

2) Anexo 15: a Turma Recursal deu provimento ao recurso da parte autora; 

3) A União interpôs pedido de uniformização nacional [Anexo 17] e recurso extraordinário [Anexo 18]; 

4) A Presidência da Turma Recursal inadmitiu ambos os recursos, contudo posteriormente sobrestou aguardando 
o julgamento da PET 8.345/SC [Anexo 23]; 

5) Após o julgamento da PET 8.345/SC, o Presidente da Turma Recursal declarou prejudicado o recurso [Anexo 
29], a qual foi impugnada em sede de agravo interno pela União [Anexo 30]; 

6) Anexo 33: A Turma Recursal deu provimento ao agravo sob o fundamento de que o julgamento da PET 
8.345/SC versou sobre a remoção com fundamento no art. 36, PU, III, alínea “c”, da Lei n.º 8.112/90 ao passo 
que o presente caso é sobre o art. 36, PU, II da Lei n.º 8.112/90. Em razão disso, foi determinado o envio de um 
processo representativo de controvérsia à TNU com o sobrestamento dos demais [inclusive, este processo]. 

  



2. Alega a agravante que o fato de a Corte Superior ter-se reportado somente ao inciso III do referido 
dispositivo legal não permite que a Presidência aplique tal julgamento aos casos de remoção com base 
no inciso II da lei sobredita. Assevera, em especial, que não caberia ao Presidente proceder à adequação 
do julgado quando decidido em sede de recurso repetitivo, e sim ao Colegiado. 

3. Procede a alegação do agravante. Analisando-se detidamente a controvérsia, verifica-se a necessidade 
de dar seguimento ao incidente de uniformização, para que a Turma Nacional de Uniformização se 
manifeste expressamente em relação ao art. 36, § único, II, da lei 8.112/90. Afigura-se da decisão 
agravada que os seus fundamentos se harmonizam com os argumentos do recurso; a divergência decorre 
tão somente na parte dispositiva em que se entendeu por julgar prejudicado o incidente de uniformização, 
ao invés de determinar a subida de um dos processos para análise pela TNU. 

4. Agravo a que se dá provimento, para que se proceda ao envio de um representativo da controvérsia à 
TNU e ao sobrestamento dos demais processos, nos termos do art. 15, § 2º e seguintes, da Resolução 22/08 
do Conselho da Justiça Federal, bem como art. 55, § 2º do RITR/PB,  até pronunciamento final daquele 
Órgão Colegiado acerca da necessidade de pagamento de ajuda de custo em casos de remoção baseada no 
inciso II, § único, do art. 36 da lei supracitada. 

5. Súmula do julgamento: a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção judiciária da 
Paraíba, reunida em sessão de julgamento, por unanimidade, CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao 
agravo interno. 

7) Foi selecionado como processo representativo: 0508576-30.2013.4.05.8200; 

8) No processo indicado como representativo, a TNU deu provimento ao recurso para julgar improcedente o 
pedido [Anexo 46/47]. 

  

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela União contra acórdão da Turma Recursai da Paraíba, 
a qual decidiu que, mesmo nos casos de participação voluntária de servidor público em concurso de 
remoção, resta configurado o interesse do serviço, de modo que é devido o pagamento da ajuda de custo 
prevista no art. 53, da Lei 8112/90. 

Alega a recorrente, em suma, que a remoção a pedido do servidor não configura o interesse da 
administração, tendo em vista que a abertura de concursos de remoção ocorreria para conciliar os interesses 
privados dos servidores que pretendem alterar suas lotações. A fim de demonstrar a divergência, cita 
precedentes do STJ, da TNU, e de Turmas Recursais de outras Regiões. 



(...) 

Ressalte-se que, inicialmente, tanto a Turma Nacional de Uniformização, como o Superior Tribunal de 
Justiça, consideravam que a oferta de vagas em concurso de remoção caracterizaria o interesse da 
administração em provê-las, sendo devida, em consequência, a ajuda de custo prevista no art. 53, da Lei 
8112/90 (Precedentes: STJ, AgRg no REsp 779.276/SC, DJe 18/05/2009; TNU, PEDILEF 
2008.37.00.701597-MA, DOU 20/07/2012). 

Todavia, a 1 ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, apreciando a Reclamação n. 8.345/SC, acabou por 
consolidar entendimento em sentido contrário. Vide ementa de tal decisão: 

(...) 

Posteriormente, essa Turma Nacional de Uniformização se alinhou a tal posicionamento na sessão de 
21/10/2015, no julgamento do Pedido de Uniformização n. 2008.51.51.052355-6 (Rei. Juíza Federal 
ÂNGELA CRISTINA MONTEIRO). 

Dessa forma, estando o acórdão impugnado em desconformidade com o entendimento atualmente 
uniformizado, o incidente merece ser acolhido, para reafirmar a tese de que a participação voluntária em 
concurso de remoção não enseja o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 43, da Lei 8.112/90. 

Assim, com fulcro na Questão de Ordem n. 38, por se tratar o presente caso de remoção a pedido do servidor 
(conforme Ato nº 85, de 16/02/2012, do TRF5 - Evento 06), o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização. 

9) Anexo 48: o Juiz Presidente da Turma Recursal devolveu processo para adequação ou manutenção do julgado; 

10) Anexo 50: Com base no processo paradigma, a Turma Recursal realizou a adequação para julgar 
improcedente o pedido. 

  

ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AJUDA DE 
CUSTO. REMOÇÃO A PEDIDO. INTERESSE DO REQUERENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO PARADIGMA Nº 0508576-30.2013.4.05.8200. ADEQUAÇÃO 
DO JULGADO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE 
AUTORA DESPROVIDO. 



1. Trata-se de incidente de uniformização, formulado pela União, em face de acórdão proferido por esta 
TR/PB que deu provimento ao recurso autoral para conceder a ajuda de custo na hipótese de remoção a 
pedido. A presidência desta Turma Recursal devolveu o processo a esta relatoria para adequação do julgado 
de acordo com o que foi decidido na TNU. 

2. No acórdão paradigma, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, se 
alinhando ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que “a 
participação voluntária em concurso de remoção não enseja o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 
43 da Lei 8.112/90.” 

3. Portanto, é o caso de adequação do julgado proferido por esta TR com relação ao adotado pela TNU, 
negando provimento ao recurso ordinário interposto pela parte autora e mantendo a sentença de 
improcedência.  

4. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Pet 8.345/SC (em 12.11.2014), 
posicionou-se pelo descabimento do pagamento de ajuda de custo, na forma do art. 53 da Lei n. 8.112/90. 

5. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da 
Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes 
autos virtuais, por unanimidade de votos, adequando o julgado, julgou improcedente o pedido 
autoral, mantendo a sentença de improcedência pelos fundamentos acima expostos.  

11) Anexo 62: a Turma Recursal não conheceu dos embargos de declaração da parte autora por intempestividade 
e negou provimento aos embargos de declaração do ente público. 

3. Na hipótese, observa-se que o advogado da parte autora tomou ciência do acórdão prolatado por este 
Colegiado, conforme aba de intimações do CRETA, em 28/05/2017, entretanto interpôs os 
Embargos somente em 20/11//2017, razão pela qual não se conhece do recurso. Atente-se que o acórdão 
ora e efetivamente embargado pelo autor é o do anexo 50, e não aquele do anexo 54. 

(...) 

8. 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, não conheceu dos embargos da parte autora por serem 
intempestivos e negou provimento aos embargos do ente público pelos fundamentos já mencionados. 



12) A parte autora interpôs recurso extraordinário [Anexo 67], pedido de uniformização regional [Anexo 68] e 
nacional [Anexo 70]. Fundamento: a Medida provisória nº 632, de 2013 é inaplicável aos fatos anteriores a sua 
vigência. 

Conforme se depreende da resenha processual acima, a Turma Recursal enviou um processo paradigma sobre 
determinada controvérsia, sobrestou os demais [aí, incluído o presente processo] e ficou aguardando a definição 
da tese pela TNU [o julgamento do paradigma]. Após a definição da tese pela TNU, a Turma Recursal aplicou o 
entendimento fixados pela instância superior, ou seja, a aplicação da ratio decidendi fixada na PET 8.345/SC 
[art. 36, PU, III, alínea “c”, da Lei n.º 8.112/90] também se aplica aos casos do art. 36, PU, II da Lei n.º 8.112/90. 

Agora, o que pretende o recorrente-parte autora é estabelecer um discrimem com base em alteração legislativa 
superveniente, calcado nas seguintes premissas:   

1) a MP nº 632/2013, convertida na Lei nº 12.998/2014 que introduziu expressamente o § 3º do art. 53 da Lei nº 
8.112/90 para veda o pagamento da ajuda de custo; 

  

Art. 53.  A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse 
do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado 
o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha 
também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97). 

§ 3o  Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do parágrafo 
único do art. 36. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014) 

  

Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede. 
Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente de vaga, para 
acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, 
condicionada à comprovação por junta médica. 
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
I - de ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 



III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (Incluído pela Lei nº 9.527, 
de 10.12.97) 
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da 
Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97) 
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao 
número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam 
lotados. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

2) O fato gerador é anterior a MP nº 632/2013; 

3) a Medida provisória nº 632, de 2013 é inaplicável aos fatos anteriores a sua vigência. 

  

Aguarda o recorrente que seja o presente incidente admitido, presentes que se fazem os pressupostos 
objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, vislumbrando os elementos suficientes à configuração da 
contrariedade à jurisprudência dominante da 1ª Turma Recursal de Pernambuco, esperando que seja DADO 
PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar o acórdão proferido e fixar a tese de que até a edição 
da Medida provisória nº 632, de 2013, era permitido o pagamento de ajuda de custo a servidor, 
independentemente do interesse da Administração, porquanto a lei não deve retroagir para prejudicar o 
servidor, quando a própria Administração reconhecia seu direito até a alteração legislativa ocorrida em 
2013 e 2014. 

Fixada a tese pela TNU, órgão de cúpula no âmbito dos Juizados Especiais, compete aos órgãos judiciais 
inferiores reexaminar os fatos e provas segundo a premissa jurídica fixada pela instância superior. Em razão dos 
limites da uniformização [vedação de reexame de prova] e a sistemática dos recursos representativos de 
controvérsia [definição de tese do processo paradigma a ser aplicada aos demais], é comum a devolução do 
julgamento para o órgão de origem a fim a adequação/confirmação do julgamento anterior.  Em outras palavras, 
a adequação não julgamento livre, mas vinculado ao que decidido na instância superior. Com a adequação, 
exauriu a jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais.  



Respeitando as posições em sentido contrário, entendo que não se deve dar curso ao presente pedido de 
uniformização, já que não se pode tolerar sucessivas impugnações com argumentos novos, sob pena de uma 
eternização perene das demandas, calcado nos seguintes fundamentos: 

1) rigorosamente, o julgamento da Turma Recursal de origem está dentro dos parâmetros fixados pela TNU sobre 
a matéria [a aplicação da ratio decidendi fixada na PET 8.345/SC [art. 36, PU, III, alínea “c”, da Lei n.º 8.112/90] 
também se aplica aos casos do art. 36, PU, II da Lei n.º 8.112/90]; 

2) a ajuda de custo [art. 53 da Lei nº 8.112/90] não deve ser paga nas hipóteses de remoção a pedido, a critério 
da Administração [art. 36, PU, II da Lei n.º 8.112/90] e de remoção em razão de processo seletivo [art. 36, PU, 
III, alínea “c”, da Lei n.º 8.112/90] consoante o entendimento da TNU [Vide item 1]; 

3) o discrimem apontado não é suficiente para alterar a conclusão da TNU em razão de seu caráter suficiente;   

4) a MP nº 632/2013 não introduziu um “direito novo”, mas o legislador resolveu adotar expressamente o 
entendimento jurisprudencial sobre a matéria; 

5) Outro ponto é que, em sede de embargos de declaração, a TRPB reconheceu expressamente a intempestividade 
dos embargos de declaração da parte autora, tornando inadmissíveis todos os recursos posteriores da parte autora 
que visem impugnar a decisão proferida em sede de adequação [Anexo 50]; 

4) haveria o risco de decisões contraditórias [TNU X TRU – 5ª Região], não contribuindo para a integridade do 
sistema. 

Em resumo, é caso de não conhecimento por duplo fundamento: 1) intempestividade de recurso anterior; 2) 
exaurimento da instância dos Juizados Especiais. 

Dispositivo: NÃO CONHEÇO do incidente de uniformização regional. 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 

Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 

  



FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Relator 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer do Incidente de Uniformização Regional por intempestividade, 
nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Relator quanto ao exaurimento da instância nos 
Juizados Especiais.  

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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 

 

22. 0507693-42.2020.4.05.8102  
Recorrente: Antônia Pinto Da Conceição 
Adv/Proc:   Amanda Cândido Bezerra (CE038062) e outro 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e outro 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0507693-42.2020.4.05.8102 

VOTO-EMENTA 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA 
RECURSAL RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO DA INADIMISSIBILIDADE: 



1) VEDAÇÃO DE REEXAME DE PROVA – SÚMULA Nº 42 DA TNU; 2) QUESTÃO DE ORDEM Nº 
13 DA TNU. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 36] contra a decisão monocrática da Presidência da TRU – 5ª 
Região que negou seguimento ao agravo inominado [Anexo 35], confirmando, por sua vez, a decisão da 
Presidência da 3ª TR/CE que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência [Anexo 32]. 

O fundamento de inadmissão foram os seguintes: 1) o acórdão recorrido se encontra-se em consonância com o 
entendimento da Turma Nacional de Uniformização, razão pela qual deve ser aplicada a Questão de Ordem nº 
13, da TNU, “in verbis”: “Não cabe pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão 
recorrido”; 2) o recurso implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU). 

Razões recursais: reiterou os fundamentos do incidente de uniformização regional bloqueado na origem. 

Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de uniformização 
regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material entre Turmas Recursais 
integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a 
existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo 
que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os 
seus mínimos detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert 
Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema 
se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso da parte autora, confirmando o julgamento monocrático pelas 
seguintes razões:  

No caso presente, da análise do laudo médico pericial (anexos 17 e 18), verifico que o expert concluiu 
que, embora a parte autora seja portadora de tuberculose pulmonar, não possui impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas, senão vejamos: 

“DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Baseado em atestado médico, exame clínico e exames complementares, conclui-se que a 
pericianda é portadora de tuberculose pulmonar o qual já foi submetida a tratamento 
medicamentoso por duas vezes. A tuberculose é uma doença causada pela bactéria Bacilo de 
Koch (BK) que, geralmente, afeta os pulmões, mas que pode afetar qualquer outra área do 
corpo, como os ossos, intestino ou bexiga. Pode ser manifestada por sintomas como cansaço, 
falta de apetite, suores ou febre, por exemplo, no entanto, é comum surgir outros sintomas, 
de acordo com o órgão que é afetado pela doença. Os sintomas da tuberculose pulmonar nem 
sempre são percebidos no início da doença e, por vezes, o indivíduo pode estar contaminado 
há alguns meses e ainda não ter procurado auxílio médico, por não ter sintomas. O 



tratamento para a tuberculose, é feito durante 6 meses. Porém, o tratamento pode demorar 2 
anos ou mais, caso o indivíduo não o seguir corretamente, ou se for uma tuberculose 
multirresistente, por exemplo. Dessa forma, a pericianda apresenta incapacidade temporária 
total para realizar suas atividades laborativas habituais por um período de 6 meses a partir 
do dia 14/04/2020, data baseada em pesquisa de BAAR.”  

É de se perceber que o laudo médico pericial foi elaborado após análise dos documentos médicos 
apresentados pela parte autora, considerando ainda suas condições pessoais. Assim, embora seja cediço 
que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, tenho que a perícia analisou as condições da demandante 
de maneira minuciosa, pelo que adoto suas conclusões. 
Diante desse cenário, analisando-se o laudo médico pericial em conjunto com os demais documentos 
constantes dos autos, verifico que inexiste comprovação de impedimento de longo prazo, tendo em vista 
que há previsão de recuperação em um período de 6 meses. 
Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma 
prevista no art. 46 da Lei nº. 9099/95. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

O recurso não ultrapassa a questão da admissibilidade. 

Em nas suas razões recursais, a parte autora introduziu diversas questões acerca da avaliação da prova que 
não estão contidas no acórdão recorrido, pretendendo rever as suas conclusões, conforme os trechos: 

  
Peremptório explicitar uma ordem cronológica dos fatos até o presente Incidente: 
1. LAUDO MÉDICO OFICIAL (ANEXO Nº 17 - 18): 

Folha 01 – Anexo 17 
“4. História da Doença Atual: Pericianda comparece a perícia médica com relato de que em janeiro 
de 2019 foi diagnóstico de tuberculose com realização de tratamento para a patologia e alta por cura 
em 28/10/2019. Relata que após termino do tratamento após aproximadamente 3 meses deu início a 
quadro de tosse produtiva, persistente e febre o qual após investigação foi diagnosticado com 
tuberculose ativa. Desde o dia 20/04/2020 encontra-se em tratamento com PQT.” 

Folha 03 – Anexo 17 
“A pericianda apresenta incapacidade de natureza física. Sim. A pericianda apresenta incapacidade 
temporária total para realizar suas atividades laborativas habituais por um período de 6 meses a partir 
do dia 14/04/2020, data baseada em pesquisa de BAAR.” 

Folha 06 – Anexo 17. 
“Incapacidade total, pois a mesma encontra-se debilitada em consequência da enfermidade e 
necessita afastamento de qualquer atividade laboral enquanto durar o tratamento.” 

Folha 01 – Anexo 18 
“A pericianda apresenta quadro de anorexia decorrente da sua patologia, evoluindo assim com 
desnutrição” 

Folha 01 – Anexo 18 



“Apesar da pericianda está em tratamento medicamentoso o quadro clínico não possibilita que a 
mesma exerça qualquer atividade laboral devido quadro de desnutrição e sintomatologia da 
patologia” 

2. PETIÇÃO-APERFEIÇOAMENTO DO LAUDO MÉDICO + PERÍCIA SOCIAL (ANEXO Nº 19): 
“Percebe-se que através de Laudo Médico Oficial (anexo nº 17 e 18) jungido com o Atestado Médico 

colacionado a este caderno processual (anexo nº 02, fl. 01) que a incapacidade laborativa persevera 
desde “JANEIRO DE 2019” (História da Doença Atual – Anexo 17). 

 Importante mencionar nobre Magistrado, que a nobre Perita afiançou que a periciada necessitaria de 
um afastamento das atividades laborais pelo período de 06 (seis) meses a contar do dia 14/04/2020 (Folha 
03 – Anexo 17). Realizando um estimativa célere desta informação prestada pela expert, concluímos 
que no dia 15 de outubro, ou seja, passados dois dias da data de hoje, a Parte Autora estará capaz de 
conseguir executar todas as atividades habituais e trabalhar! 

Creio que houve uma dicotomia no Laudo Médico Oficial (Anexo 17 - 18), entre o período de 
afastamento das atividades habituais/laborativas e atual situação da enfermidade que a Demandante é 
portadora, cito: - 

- Folha 03 – Anexo 17: “afastamento das atividades laborais pelo período de 06 (seis) meses a 
contar do dia 14/04/2020”. 

FIM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO: 15/10/2020 
- Folha 01 – Anexo 18 
“A pericianda apresenta quadro de anorexia decorrente da sua patologia, evoluindo assim com 

desnutrição”. 
“Apesar da pericianda está em tratamento medicamentoso o quadro clínico não possibilita que a 

mesma exerça qualquer atividade laboral devido quadro de desnutrição e sintomatologia da patologia” 
SITUAÇÃO ATUAL DA PERICIADA: QUADRO DE ANOREXIA EVOLUINDO PARA 

DESNUTRIÇÃO.” 

Considerando os limites do incidente de uniformização [vedação de reexame  de prova], é necessário partir da 
premissa de que os fatos tidos como verdadeiros são aqueles fixados no acórdão recorrido [instância 
soberana no exame de fatos e provas]. Para rever as conclusões do acórdão com bases nas alegações acima, 
seria indispensável o reexame das questões de prova, o que esbarra na Súmula nº 42, da TNU: “Não se conhece 
de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”. Isto porque o objetivo do incidente de 
uniformização não é a correção da reavaliação da prova, mas resolver eventuais divergências jurídicas 
sobre questões de direito material entre Turmas integrantes de uma mesma região. 

A partir da leitura do acórdão, verifica-se que se encontra em consonância com o entendimento da Turma 
Nacional de Uniformização sobre a matéria [Tema n.º 173 - “Para fins de concessão do benefício assistencial 
de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com 
situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração 
mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para 
a sua cessação”.], razão pela qual deve ser aplicada a Questão de Ordem nº 13, da TNU, in verbis: “Não cabe 



pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”; 

É caso de confirmação da decisão da Presidência da TRU – 5ª Região pelos próprios fundamentos. 

Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da decisão monocrática 
pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001). 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 

Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 

  

  

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Relator 

 
Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, conhecer e 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0506140-57.2020.4.05.8102  
Recorrente: José Elionaldo Apolinário Dos Santos 
Adv/Proc: Amanda Cândido Bezerra (CE038062) e outro 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0506140-57.2020.4.05.8102  

 
VOTO-EMENTA 

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA 
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO DA 
INADIMISSIBILIDADE: 1) VEDAÇÃO DE REEXAME DE PROVA – SÚMULA Nº 42 DA TNU; 2) 
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELOS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 33] contra a decisão monocrática da Presidência da TRU – 5ª 
Região que negou seguimento ao agravo inominado [Anexo 32], confirmando, por sua vez, a decisão da 
Presidência da 1ª TR/CE que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência [Anexo 29]. 
O fundamento de inadmissão foram os seguintes: 1) o acórdão recorrido se encontra-se em consonância com o 
entendimento da Turma Nacional de Uniformização, razão pela qual deve ser aplicada a Questão de Ordem nº 
13, da TNU, “in verbis”: “Não cabe pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão 
recorrido”; 2) o recurso implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU). 
Razões recursais: “Peremptório anotar, que a análise da existência de impedimento de logo prazo não fica 
adstrita à verificação da incapacidade laborativa, porquanto a jurisprudência contemporânea é majoritária ao 
tratar de benefício assistencial por incapacidade, faz-se necessário que o julgador atribua ESPECIAL RELEVO 
ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AUTOR, tais como o grau de escolaridade, o meio social em que vive, a idade, 
o nível econômico familiar e a atividade desenvolvida, no caso em tela não houve esta apreciação judiciosa no 
Acórdão (anexo nº 23).”. Requer seja revista a decisão agravada e que seja dado seguimento ao pedido de 
uniformização regional. 
Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de uniformização 
regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material entre Turmas Recursais 
integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a 
existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo 



que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os 
seus mínimos detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert 
Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema 
se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso da parte autora, confirmando o julgamento monocrático pelas 
seguintes razões: 

É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 203, inciso V, um salário 
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso (65 anos ou mais, por 
força da Lei nº. 10.471/2003), que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família. 
Ressalte-se que se enquadra na condição de deficiente aquela pessoa que ostente impedimentos 
que a impeçam de exercer os atos da vida normal em igualdades de condições com as demais 
pessoas. Para fins de benefício assistencial, tais impedimentos devem ser de longo prazo, assim 
considerado aquele superior a dois anos. 
Na situação, a perícia médica constatou que a parte autora se encontra atualmente incapacitada, 
mas estimou um prazo de recuperação inferior a 2 anos. 
Acontece que a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do tema nº 173, firmou a tese 
de que "para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de 
pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade 
laborativa, é imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima 
de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a data do início de sua caracterização" 
Na hipótese, em perícia realizada em 29/9/2020, o douto perito considerou inclusive atestado de 
anexo 19 e foi categórico em afirmar que o autor possui incapacidade parcial apenas temporária, 
senão vejamos: 
“7. Exames complementares apresentados de interesse 
NÃO TROUXE EXAMES DE IMAGEM ATUAIS OU ANTIGOS. 
LAUDO MÉDIDO -DR FREDERICO MACHADO, 16/09/2020, CRM-CE 10376, SUGERE 
CONSOLIDAÇÃO INICIAL E AFASTAMENTO POR 01 ANO. CID S82, M86, M841, T93 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
PERICIANDO PORTADOR DE SEQUELAS PÓS TRAUMÁTICAS DE FRATURA DA TÍBIA 
DIREITA, NECESSITA DE AFASTAMENTO PARCIAL E TEMPORÁRIO POR 120 DIAS 
PARA TRATAMENTO ADEQUADO DE SUAS LESÕES.” 
Em sendo assim e não havendo, no caso concreto, impedimentos por período superior a 2 anos, 
deve ser mantida a improcedência ao pedido. 
Saliento que, no caso, o médico perito analisou todo o quadro fático patológico da parte autora, 
bem como o conjunto de documentos médicos por ela apresentados, concluindo que os 
impedimentos constatados não serão de longo prazo. 
Em sendo assim, se mostra desnecessária a realização de avaliação social para aferir a duração da 
patologia, já bem estabelecida pelo profissional tecnicamente habilitado para tanto. 
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 



No caso, a pretensão da parte autora é rediscutir, através do pedido de uniformização regional, se, no caso 
concreto, as circunstâncias pessoais conduzem, ou não, à conclusão de que há impedimento de longo prazo, para 
efeitos de aplicação do art. 20, §2.º, da Lei n.º a Lei n.º 8.742/93, com a redação dada pela Lei n.º 12.470/2011. 
A pretensão do recorrente, verificação da deficiência a partir da análise conjunta da incapacidade com as 
condições pessoais e sociais, pressupõe reavaliação da prova no contexto da demanda, a qual não pode ser objeto 
do recurso em questão, nos termos do enunciado da Súmula n.º 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato”). 
Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da decisão monocrática 
pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001). 
  

ACÓRDÃO 
Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 
Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 
  
  

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 
Juiz Federal – Relator 

 
 

Certidão de julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade,conhecer o Agravo Interno mas negando-lhe provimento, nos termos do voto do 
Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - 
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0502065-66.2020.4.05.8104  
Recorrente: Moisés Pereira Mota 
Adv/Proc: Anna Paula Alves Baracho Pereira (CE038377A) e outro 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0502065-66.2020.4.05.8104 

VOTO-EMENTA 
A parte autora interpôs pedido de uniformização regional contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Ceará que, por 
maioria, deu provimento ao recurso inominado para julgar improcedente os pedidos [aposentadoria rural por 
idade de segurado especial e valores atrasados desde a DER].  
Fundamentos determinantes: 1) o §9º, III, do artigo 11 na Lei 8.213/91, inserido pela Lei 11.718/08, regula a 
questão da descontinuidade do exercício da atividade urbana em razão do exercício da atividade urbana dentro 
do período de carência do benefício; 2) por se tratar de regra mais gravosa, somente se aplica aos fatos ocorridos 
a partir de 23.06.2008; 

 
De fato, até o advento da Lei 11.718/08, não havia um prazo próprio na legislação previdenciária para que 
o segurado especial se afastasse de suas atividades, sem a perda da qualidade de segurado. Assim, aplicava-
se por analogia o prazo de até 24 meses, a partir do disposto no artigo 15, §1º, da Lei 8.213/91 para o 
segurado urbano. Com a inclusão do §9º, III, do artigo 11 na Lei 8.213/91, pela Lei 11.718/08, passou a 
existir norma expressa a disciplinar a questão, afastando, portanto, a possibilidade de analogia.  
Tratando-se de norma restritiva, contudo, sua aplicação não pode ter caráter retroativo em detrimento do 
segurado especial, sendo inaplicável, portanto, aos fatos ocorridos antes de sua vigência, iniciada na data 
de sua publicação no DOU (23/6/2008), de modo que, até a Lei 11.718/08, deve-se considerar o prazo de 
24 meses, ao passo que, após referida Lei, o prazo de afastamento é de 120 dias limitado às entressafras.  

3) “Diante desse contexto, considerando os supracitados vínculos empregatícios em 2011 e 2012, superiores a 
120 dias, entendo que a parte autora não conseguiu comprovar o efetivo labor rural correspondente à carência no 
período imediatamente anterior ao alcance da idade mínima ou do requerimento administrativo”. 
Razões recursais: apontou divergência jurisprudencial [2ª Turma Recursal de PE - 0500797-
93.2019.4.05.8303/PE – em sede de adequação], no qual se aplicou o seguinte entendimento contrastante: “o 
exercício de atividade urbana acima de 120 depois da Lei n º 11.718/08 não implica automaticamente a ruptura 
da atividade rural, devendo ser avaliada no caso concreto”.  

“Destarte, havendo desempenho de atividade remunerada por mais de 120 dias, no ano civil, deverá a 
Turma Recursal analisar o caso concreto para aferir se houve ruptura definitiva do trabalhador em relação 
ao trabalho rurícola. Consequentemente, não é toda atividade remunerada por mais de 120 dias, no ano 



civil, que interrompe o prazo de carência, zerando a carência anterior ao início do desempenho da citada 
atividade. É preciso analisar cada caso concreto para saber se o prazo da carência deverá ser ou não 
interrompido”. 

Conhecimento:  
Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001, o pedido de uniformização regional de jurisprudência é cabível 
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais da 
mesma Região ou entre a Turma Recursal e a Turma Regional da mesma Região [silêncio eloquente]. 
Essa divergência, para admissibilidade do PUIL, deve restar devidamente demonstrada, por meio do cotejo 
analítico entre as decisões, que comprove a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma 
(arts. 12, §1º e 14, V, "c" do RI/TNU).  
Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a existência de similitude fática e 
jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo que “os acórdãos confrontados 
devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os seus mínimos detalhes, mas, 
apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert Alexy, ‘nunca há dois casos 
completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema se transfere, por isso, à 
determinação da relevância das diferenças’” 
A Presidência da Turma Recursal do órgão de origem admitiu o incidente de uniformização regional [Anexo 45], 
o qual foi ratificado pelo Desembargador Coordenador [Anexo 46].  
Entendo que está demonstrada a divergência jurisprudencial. 
Delimitação da questão controvertida: 
A parte autora possui vínculos urbanos dentro da carência, a saber: 1) Ano 2007 – 03.01.2007 a 25.04.2007 e 
18.10.2007 a 23.11.2007; 2) Ano 2011 – 25.01.2011 a 30.07.2011; 3) 2012 - 15.05.2012 a 25.11.2012.  
Colhe-se do voto vencido a seguinte moldura fática:  

Nessa perspectiva, é de se reconhecer que, posto a parte autora tenha requerido o benefício em 4/12/2019 
e completado a idade necessária em novembro de 2019, teria que comprovar o efetivo labor rural desde 
2004. 
Compulsando os autos, extrai-se do CNIS que o autor deteve vínculos empregatícios nos anos de 2007, 
2011 e 2012, superando em cada um deles, cerca de dois meses além do prazo de 120 dias por ano, o que, 
em tese, estaria em desacordo com o previsto no art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/91. 

O voto vencido adotou o entendimento perfilhado no PUIR 0500797-93.2019.4.05.8300 no sentido de que “o 
desempenho de atividade remunerada por mais de 120 dias, no ano civil, por si só, não interrompe o prazo de 
carência do benefício de aposentadoria por idade de segurado especial, devendo a Turma Recursal investigar, 
no caso concreto, se houve ruptura definitiva do trabalhador, em relação ao trabalho rural”.  

 
Acerca do tema em análise, o STJ já decidiu no sentido de que não se enquadra como segurado especial 
aquele que possui outra fonte de rendimento, salvo na hipótese de o exercício da atividade urbana ocorrer 
apenas no período de entressafra ou do defeso, não superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados, 
no ano civil, nos termos previstos no art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991. 
Nada obstante, tenho que a aplicação do período de entressafra nos termos da legislação supramencionada 
deve ser feita com razoabilidade. Nesse sentido, o labor urbano, por tempo pouco superior aos 120 dias 



durante os meses de entressafra, deve ser tido por autorizado dentro de uma interpretação teleológica da 
lei. 
(...) 
Por oportuno, destaco que o autor declarou em audiência que, antes de ter ido exercer aqueles 
vínculos urbanos, deixava a roça preparada para sua esposa cuidar enquanto ele voltava. Ademais, 
destaco que o postulante possui início de prova material nos anos em que desempenhou atividade 
urbana concomitantemente ao labor rural. 
Desse modo, alinhado à sobredita tese da TRU, bem como, dentro de uma interpretação teleológica e de 
razoabilidade, atento aos fins sociais da norma e à equidade, é de se admitir que tais vínculos não são 
suficientes para descaracterizar a contagem dos 15 (quinze) anos de atividade rural aptos a perfazer a 
carência do benefício pleiteado. 

Já o voto vencedor condutor do acórdão adotou as seguintes premissas:  
1) o §9º, III, do artigo 11 na Lei 8.213/91, inserido pela Lei 11.718/08, regula a questão da descontinuidade do 
exercício da atividade urbana em razão do exercício da atividade urbana dentro do período de carência do 
benefício; 2) por se tratar de regra mais gravosa, somente se aplica aos fatos ocorridos a partir de 23.06.2008; 

 
De fato, até o advento da Lei 11.718/08, não havia um prazo próprio na legislação previdenciária para que 
o segurado especial se afastasse de suas atividades, sem a perda da qualidade de segurado. Assim, aplicava-
se por analogia o prazo de até 24 meses, a partir do disposto no artigo 15, §1º, da Lei 8.213/91 para o 
segurado urbano. Com a inclusão do §9º, III, do artigo 11 na Lei 8.213/91, pela Lei 11.718/08, passou a 
existir norma expressa a disciplinar a questão, afastando, portanto, a possibilidade de analogia.  
Tratando-se de norma restritiva, contudo, sua aplicação não pode ter caráter retroativo em detrimento do 
segurado especial, sendo inaplicável, portanto, aos fatos ocorridos antes de sua vigência, iniciada na data 
de sua publicação no DOU (23/6/2008), de modo que, até a Lei 11.718/08, deve-se considerar o prazo de 
24 meses, ao passo que, após referida Lei, o prazo de afastamento é de 120 dias limitado às entressafras.  

3) “Diante desse contexto, considerando os supracitados vínculos empregatícios em 2011 e 2012, superiores a 
120 dias, entendo que a parte autora não conseguiu comprovar o efetivo labor rural correspondente à carência no 
período imediatamente anterior ao alcance da idade mínima ou do requerimento administrativo”. 
A questão envolve a adequada interpretação do Art. 11, § 9º, III, da lei 8.213/91, com a redação anterior à lei 
11.718/08, mais precisamente se o exercício de atividade urbana de 120 dentro do período de carência interrompe 
a questão da atividade rural ou não.  
Precedentes jurisprudenciais no âmbito dos Juizados Especiais. 
TRU 5ª Região  
Em Sessão realizada em 30/11/2020, a TRU [0500797-93.2019.4.05.8300] firmou a seguinte tese: “o 
desempenho de atividade remunerada por mais de 120 dias, no ano civil, por si só, não interrompe o prazo de 
carência do benefício de aposentadoria por idade de segurado especial, devendo a Turma Recursal investigar, 
no caso concreto, se houve ruptura definitiva do trabalhador, em relação ao trabalho rural”. Colhe-se do 
precedente a seguinte passagem: 

 
Destarte, havendo desempenho de atividade remunerada por mais de 120 dias, no ano civil, deverá a Turma 
Recursal analisar o caso concreto para aferir se houve ruptura definitiva do trabalhador em relação ao 



trabalho rurícola. Consequentemente, não é toda atividade remunerada por mais de 120 dias, no ano civil, 
que interrompe o prazo de carência, zerando a carência anterior ao início do desempenho da citada 
atividade.  É preciso analisar cada caso concreto para saber se o prazo da carência deverá ser ou não 
interrompido. 
Por último, na análise para saber se houve ou não ruptura definitiva, em relação ao trabalho rural, deverão 
ser considerados diversos aspectos, dentre os quais destaco: a) o tempo da atividade remunerada; b) o local 
de desempenho; c) o motivo etc. 

O exercício da atividade rural por prazo superior a 120 dias não seria peremptório para fim de interromper a 
contagem da carência equivalente a atividade rural. O precedente específico da TRU teve por base o PEDILEF 
200870570011300, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, TNU, DOU 31/05/2013 pág. 133/154 
[será objeto de análise no tópico seguinte]. 
TNU 
Especificamente sobre a questão acima, a TNU possui o seguinte precedente: 

 
APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. DESCONTINUIDADE DA 
ATIVIDADE RURAL DO REQUERENTE. ATIVIDADE URBANA INTERCALADA DO 
REQUERENTE. ATIVIDADE URBANA DO CÔNJUGE. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.  
1. A jurisprudência da TNU consolidou-se no sentido de que a descontinuidade da atividade rural admitida 
pela legislação é aquela que não representa uma ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo, 
situação que deve ser aferida em cada caso concreto.  
2. A melhor exegese do art. 11, § 9°, III, da Lei nº 8.213/91 é no sentido de que, se o exercício de atividade 
remunerada fora do campo se der pelo prazo de até 120 dias por ano civil, não há descaracterização da 
qualidade de segurado especial do trabalhador, sendo desnecessário maiores digressões a respeito da 
influência do labor urbano sobre a condição de segurado especial. Isso não significa, contudo, que todo 
afastamento superior a 120 ao ano implique automaticamente a descaracterização da condição de segurado 
especial. Nesses casos, há que se perquirir se o afastamento representou ruptura definitiva do trabalhador 
em relação ao campo, o que somente pode ser avaliado diante das especificidades de cada caso concreto.  
3. O fato de o cônjuge auferir proventos de aposentadoria decorrente de atividade urbana no período de 
2004 a 2007 não necessariamente descaracteriza a qualidade de segurada especial da requerente. A 
descaracterização só se configura se ficar comprovado que a renda associada à atividade urbana é suficiente 
para a subsistência do grupo familiar. Aplicação da Súmula nº 41 da TNU. Há necessidade de aprofundar 
a análise da matéria fática para aferir até que ponto os proventos da aposentadoria urbana do marido da 
requerente era suficiente para manter a família.  
4. Pedido parcialmente provido.  
(PEDILEF 200870570011300, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, TNU, DOU 31/05/2013 
pág. 133/154.) 

Posteriormente, a TNU estabeleceu que um prazo mais objetivo quanto ao caráter descontínuo da atividade rural: 
1) se superior a 12 meses de vínculo urbano, a ruptura estaria de fato configurada; 2) se inferior a 12 meses 
de vínculo urbano não implicaria na ruptura do vínculo rural. Segue o trecho do julgado:   

Compreendo, nesse ponto, que se o tempo da atividade urbana ultrapassar o período de manutenção da 
qualidade de segurado (12 meses para o obrigatório, enquadramento do segurado especial), a ruptura estará 



de fato configurada. Isso porque o trabalhador rural não pode ser mais prejudicado por ter exercido uma 
atividade urbana formal, com a qual contribuiu para a Previdência, do que se não tivesse exercido atividade 
alguma, ficando, portanto, sem contribuir e fomentar o sistema previdenciário, caso em que seria instaurada 
a contagem de manutenção da qualidade de segurado. Portanto, diante de condições concretas e bem 
definidas, entendo que o exercício de atividade urbana por até 12 meses não representaria ruptura com o 
trabalho no campo, consistindo, na verdade, o exercício de uma rara oportunidade de obtenção de renda 
pelo trabalhador, ao qual não se pode simplesmente tolher o acesso e o direito social de anos de labor no 
campo. 
No caso, porém, o próprio acórdão definiu com clareza que a parte autora "desenvolveu atividade urbana 
entre 01/02/2009 a 01/01/2011, período em que teve vínculo com o Município de Joaquim Nabuco", lapso 
de quase dois anos, muito superior ao prazo de manutenção da qualidade de segurado (12 meses) se não 
tivesse exercido atividade alguma, o que de fato descaracteriza a continuidade do labor no campo.  
Com efeito, segundo o acórdão impugnado, a parte autora acostou aos autos documentos que corroboram 
o reingresso na atividade rural em período posterior à atividade urbana, o que permite o reinício da 
contagem do tempo equivalente à carência, ou ainda a possibilidade de cômputo do tempo parcial para 
contagem futura em aposentadoria híbrida.  
(PUIL 0505254-78.2018.4.05.8312/PE, Rel. Juiz Federal ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, julgado 
em 11.02.2020) 

De fato, o acórdão da TRU e da TNU estão em confronto com o entendimento do STJ sobre a questão, conforme 
bem exposto no acordão.  

 
Nesse esteio, verifica-se que há início de prova material contemporâneo ao período de carência, como 
carteira e recibos de associação de trabalhadores rurais desde 2007; Hora de Plantar dos anos 2000, 2001, 
2008 a 2011, 2013, 2014, 2018 e 2019; dentre outros. 
Ocorre que, extrai-se do CNIS que o autor deteve vínculos empregatícios, notadamente, nos anos de 2011 
e 2012, superando em cada um deles, cerca de dois meses além do prazo de 120 dias por ano, em desacordo 
com o previsto no art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/91. 
Acerca do tema em análise, o STJ já decidiu no sentido de que não se enquadra como segurado especial 
aquele que possui outra fonte de rendimento, salvo na hipótese de o exercício da atividade urbana ocorrer 
apenas no período de entressafra ou do defeso, não superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados, 
no ano civil, nos termos previstos no art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991. 
Vejamos, no ponto, o entendimento das duas Turmas da Primeira Seção do STJ, competentes para a matéria 
previdenciária: 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE 
SEGURADO ESPECIAL. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE TRABALHO RURAL E URBANO NO 
PERÍODO DE CARÊNCIA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 
NÃO COMPROVADA. 
1. A teor do art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991, "o membro do grupo familiar que possui outra fonte 
de rendimento" não se enquadra na condição de rurícola, salvo na hipótese de o exercício da atividade 
urbana ocorrer apenas no "período de entressafra ou do defeso, não superior a cento e vinte dias, 
corridos ou intercalados, no ano civil". 



2. Na espécie, o Tribunal de origem deixou consignado no acórdão recorrido que o autor trabalhou como 
vigia da prefeitura por período superior ao legalmente previsto, sendo, portanto, incontroverso o vínculo 
trabalhista urbano da parte recorrida durante o tempo da carência. 
3. Entretanto, estão abarcados no conceito de segurado especial, o trabalhador que se dedica, em caráter 
exclusivo, ao labor no campo, admitindo-se vínculos urbanos somente nos estritos termos do inciso III do 
§ 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/1991. 
4. Recurso especial do INSS provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau. 
(REsp 1375300/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, 
DJe 01/03/2019) 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 
RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE 
SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade rural e a perda 
da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à assinalada pela 
legislação previdenciária. 
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período imediatamente anterior 
ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão do benefício, conforme entendimento 
firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministra Mauro Campbell Marques, 
Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). 
3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
11/09/2018, DJe 18/09/2018) 
De fato, até o advento da Lei 11.718/08, não havia um prazo próprio na legislação previdenciária para que 
o segurado especial se afastasse de suas atividades, sem a perda da qualidade de segurado. Assim, aplicava-
se por analogia o prazo de até 24 meses, a partir do disposto no artigo 15, §1º, da Lei 8.213/91 para o 
segurado urbano. Com a inclusão do §9º, III, do artigo 11 na Lei 8.213/91, pela Lei 11.718/08, passou a 
existir norma expressa a disciplinar a questão, afastando, portanto, a possibilidade de analogia.  
Tratando-se de norma restritiva, contudo, sua aplicação não pode ter caráter retroativo em detrimento do 
segurado especial, sendo inaplicável, portanto, aos fatos ocorridos antes de sua vigência, iniciada na data 
de sua publicação no DOU (23/6/2008), de modo que, até a Lei 11.718/08, deve-se considerar o prazo de 
24 meses, ao passo que, após referida Lei, o prazo de afastamento é de 120 dias limitado às entressafras.  
Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê no seguinte precedente:  
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. ART. 
11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE 
ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DO 
PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o trabalhador rural enquadrado como segurado 
obrigatório no Regime Geral de Previdência Social na forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem 
direito a requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o 
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 



2. A norma previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes do advento da Lei 11.718/08, 
não especificava, de forma objetiva, quanto tempo de interrupção na atividade rural seria tolerado para 
efeito da expressão legal "ainda que de forma descontínua". 
3. A partir do advento da Lei 11.718/08, a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91, o 
legislador possibilitou a manutenção da qualidade de segurado especial quando o rurícola deixar de 
exercer atividade rural por período não superior a cento e vinte dias do ano civil, corridos ou 
intercalados, correspondentes ao período de entressafra. Todavia, a referida regra, mais gravosa e 
restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da atividade for anterior à inovação legal. 
4. A teor do disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, 
diante da ausência de parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, mostra-se mais 
consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, de forma analógica, da regra previdenciária do 
art. 15 da Lei 8.213/91, que garante a manutenção da qualidade de segurado, o chamado "período de 
graça". 
5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana por período superior a 24 (vinte e quatro) 
meses no período de carência para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão 
recorrido. 
6. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no REsp 1354939/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
16/06/2014, DJe 01/07/2014) 
Diante desse contexto, considerando os supracitados vínculos empregatícios em 2011 e 2012, superiores a 
120 dias, entendo que a parte autora não conseguiu comprovar o efetivo labor rural correspondente à 
carência no período imediatamente anterior ao alcance da idade mínima ou do requerimento administrativo.  

Com o devido respeito, o acórdão recorrido parte de uma lógica binária do tudo ou nada, contudo é possível 
adotar uma interpretação que leve a um resultado desproporcional com claros prejuízos, vale dizer, o exercício 
de atividade urbana por mais de 120 dias dentro do período de carência implique a perda de 15 anos de atividade 
rural. É possível avançar adotar uma interpretação intermediária sem violar a ratio decidendi do STJ. 
Vínculo urbano superior a 120 dias no ano dentro do período de carência. 
O art. 11, § 9º, III da Lei n.º 8.213/91 constitui um dispositivo inserido posteriormente, vale dizer, a partir da Lei 
n.º 11.718/08 [Lei n.º 11.718/08, Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (23.06.2008)], verbis:  

§ 9o  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se 
decorrente de:  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
III – exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) 
dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 julho de 
1991;  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 
no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;  (Redação dada pela 
Lei nº 12.873, de 2013) 

Tal dispositivo não existe isoladamente e deve conviver harmonicamente com as demais disposições sobre o 
segurado especial [pelo método sistemático, interpreta-se o texto, considerando o contexto em que está inserido 
(parte pelo todo) e o sistema normativo em que está inserido]. Com efeito, o regramento do segurado especial se 



encontra dividido em 3 blocos dentro da Lei n.º 8.213/91: 1) o art. 11 fala sobre a qualidade de segurado 
especial; 2) o art. 39 fala das prestações previdenciárias devidas ao segurado especial [aposentadoria por 
idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, 
e de auxílio-acidente] devidas ao segurado especial e a forma de comprovação da carência [“o exercício de 
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 
benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido”]; 3) o art. Art. 48, § 1º 
- dispõe sobre a redução da idade mínima para os trabalhadores rurais, dentre eles, o segurado especial. 
É necessário compatibilizar o referido limite temporal previsto no art. 11, § 9º, III da Lei n.º 8.213/91 com a 
descontinuidade do exercício da atividade rural prevista art. 39 da Lei n.º 8.213/91 [Trecho do dispositivo: “o 
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido”] 
Sobre o conceito de descontinuidade da atividade rural em período anterior a Lei n.º 11.718/08, a jurisprudência 
da TNU orientava no  seguinte sentido:  

“Deve-se compreender a descontinuidade admitida em lei como a intercalação do labor rural ainda que 
com atividades de natureza diversa da rural, desde que com duração curta, ou seja, por período não 
relevante, que não infirme o princípio da presunção de continuidade do trabalho rural, pelo qual é possível 
inferir toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Insere-se nesse contexto o trabalhador rural que nos 
curtos períodos de entressafra deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, 
logo após, às lides campesinas. Trata-se de entendimento já pacificado nesta Turma Nacional” (TNU, 
PEDILEF 0505945-60.2006.4.05.8103, Rel. Juíza Federal Simone Lemos Fernandes);  
 
“O que importa é que, descontados os períodos de atividade urbana, a soma dos períodos de atividade rural 
cubra tempo equivalente à carência da demandada para a concessão do benefício. O exercício de atividade 
urbana intercalada durante curto período não constitui motivo suficiente para tornar ineficaz todo o tempo 
de serviço rural anterior e posterior” (TNU, PEDILEF 0501082-64.2006.4.05.8102, Rel. Juiz Federal 
Rogério Moreira Alves). 

Antes da Lei n.º 11.718/08, o exercício de atividade urbana não descaracteriza todo o período de atividade rural. 
Pelo contrário, era admitido pequenos vínculos urbanos de curta duração dentro do período de carência do 
benefício. A questão era de que não havia a definição do que seria curta duração, razão pela qual ficava dentro 
da margem de discricionariedade do julgador definir se aquele vínculo era de curta duração ou não e se houve 
descaracterização do tempo de atividade rural para fins de carência.  
O legislador inseriu o Art. 11, § 9º, III da Lei n.º 8.213/91 visando conferir uma maior segurança jurídica ao 
estabelecer um norte seguro ao órgão julgador para decidir sobre a matéria. Transcrevo os dispositivos legais:  

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:                      (Redação dada 
pela Lei nº 8.647, de 1993) 
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) 
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 
arrendatário rurais, que explore atividade:  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 



1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;  (Incluído 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; 
e  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 
segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
§ 9o  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se 
decorrente de:  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
III – exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) 
dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 julho de 
1991;  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 
no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;  (Redação dada pela 
Lei nº 12.873, de 2013) 
§ 10.  O segurado especial fica excluído dessa categoria:  
I – a contar do primeiro dia do mês em que: (...) b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado 
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9o e no § 
12, sem prejuízo do disposto no art. 15; (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 
II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder 
o limite de: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9o deste artigo; e  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008) 

A partir da intelecção, extraem-se duas regras: 1) o exercício de atividade urbana no período de até 120 dias 
[inclusive] dentro do ano civil não interfere na atividade rural para fins de carência – combinação do art. 11, § 
9º, III c/c § 10, I da Lei n.º 8.213/91 [vale ressaltar que ambos os dispositivos constituem ressalvas a 
descaracterização do segurado especial]; 2) o exercício de atividade urbana por um período superior a 120 dias 
dentro do ano civil descaracteriza a qualidade de segurado especial, produzindo efeitos no 1º dia do mês 
subseqüente ao de sua ocorrência - art. 11, § 9º, III c/c § 10, II da Lei n.º 8.213/91.  
O exercício da atividade rural superior a 120 dias dentro no ano civil não pode descaracterizar todo o período 
da atividade rural dentro de um intervalo de 15 anos, considerando que: 1) a despeito da previsão do limite 
temporal [Art. 11, § 9º, III da Lei n.º 8.213/91], não foi revogado/modificado o art. 39 da Lei n.º 8.213/91, na 
parte em que expressamente afirma que a atividade rural possa ser descontínua [Trecho do dispositivo: “o 
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido”]; 2) o objetivo do 



legislador ao estabelecer o referido limite temporal foi o de conferir um diretriz segura ao órgão julgador no 
exame da causa.  
As principais diferenças a aposentadoria rural por idade do trabalhador rural, aí incluído o segurado especial: 1) redução 
da idade mínima de 05 anos [60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (art. 48, § 1º da Lei n.º 8.213/91] em relação aos 
segurados urbanos; 2) comprovação da carência equivalente ao exercício da atividade rural, ainda que  descontínua, em 
momento imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou do requerimento do benefício (caso não tenha 
tempo suficiente quando completou na idade mínima), nos termos da Súmula n.º 54 da TNU. 
O tempo rural deve ser computado imediatamente anterior ao implemento anterior da idade mínima, contudo não há 
impedimento e continua sendo útil ao segurado especial a sua contagem até 05 anos após o implemento da idade mínima 
quando o benefício passa a seguir a lógica da aposentadoria híbrida [Tema repetitivo 1007 do STJ– “O tempo de serviço 
rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência 
necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 
contribuições, nos termos do art. 48, § 3º. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no 
período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento 
administrativo”. Em outras palavras, ambos os períodos (urbanos e rural) podem ser somados, independentemente da 
natureza do vínculo que o segurado possuir]. Em outras palavras, entre a aposentadoria rural por idade [com redução da 
idade] e a híbrida [sem redução da idade], há um hiato que não pode ser simplesmente desconsiderado. 
Visando conciliar a descontinuidade do trabalho rural com a referida limitação, entendo que deve ser excluída 
da contagem do tempo rural tão-somente o respectivo ano em que houve o exercício urbano acima do limite, 
contudo deve ser permitindo o somatório dos demais períodos rurais imediatamente posteriores à idade mínima 
para fins de complementação da carência. Ressalte-se que, em relação ao tempo de atividade rural posterior ao 
requerimento, em sede de recurso repetitivo, o STJ reconheceu o instituto da reafirmação da DER [“É possível a 
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos 
para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da 
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa 
de pedir. (REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 23/10/2019, DJe 02/12/2019)] sem a geração de valores atrasados [Trecho do REsp 1727063/SP: “Quanto 
aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é 
reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício 
pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em 
diante, sem pagamento de valores pretéritos”.]. Tal intelecção assegura a descontinuidade [pequenas rupturas] e 
ao mesmo tempo preserva a atividade rural, evitando-se que seja desconsiderado todo um período de atividade 
rural. 
Exemplo: 1) no caso de uma aposentadoria por idade, se, dentro do período de carência, o segurado exerceu dois 
vínculos superiores ao limite de 120 dias dentro do período [um ano para cada vínculo totalizando dois anos], o 
juízo, excluindo os dois anos, poderia completar com o tempo de atividade rural imediatamente posterior à idade 
mínima ao requerimento para fins de completar o tempo de atividade rural; 2) assim, ao invés de examinar tão-
somente os 15 anos anteriores ao requerimento administrativo, o juízo exerceria a sua cognição sobre os 17 anos 
de atividade do segurado visando completar os quinze anos de atividade rural; 3) desta forma, seria necessário 



que, no período de 17 anos, a parte autora tivesse exercido 15 (quinze) anos de atividade rural sem a perda da 
qualidade de segurado especial. 
A solução não é desprezar todo o período, mas computar todo o período de atividade rural, decotando-se eventuais 
períodos descontínuos, já que existe a possibilidade de aproveitar o tempo rural entre a aposentadoria rural por idade e 
a híbrida.  
Os períodos descontínuos [exercício de atividade urbana dentro do período de carência] a serem desconsiderados:  
1) período anterior a 22.06.2018 [dia imediatamente anterior a Lei nº 11.718/08] – é admitido o exercício de atividade 
urbana pelo período de até 24 meses dentro do período de carência. Aqui se considera o valor total. 
2) a partir a partir de 23.06.2008 - exercício de atividade urbana no período superior a 120 dias dentro do ano civil –com 
base no art. 11, § 9º, III c/c § 10, I da Lei n.º 8.213/91 
Ainda que não possua tempo de atividade rural suficiente, é possível declarar judicialmente o tempo de atividade 
rural em momento posterior ao requerimento administrativo por questões de segurança jurídica e celeridade 
processual, possibilitando-lhe a possibilidade de novo requerimento para fins de aposentadoria por idade rural 
[desde que cumprida a carência. Não poderá contar período anterior ao julgamento por estar acobertado pela 
coisa julgada material] ou até híbrida [soma de tempo rural + urbano]. Nem se alegue que a decisão é extra 
petita ou ultra petita quando o magistrado defere menos do que pedido enquanto decorrência lógica do pedido.  
A interpretação acima adota não viola a jurisprudência do STJ quanto ao alcance do art. 11, § 9º, III c/c § 10, I 
da Lei n.º 8.213/91 porque os precedentes são anteriores a possibilidade de reafirmação da DER.  
Impõe-se o retorno dos autos para eventual contagem do período de atividade rural, decotando-se eventuais 
exercícios de atividade urbana incompatíveis.  
Dispositivo: CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao para reformar parcialmente o acórdão nos 
seguintes termos:  
1) Os períodos descontínuos [exercício de atividade urbana dentro do período de carência] a serem desconsiderados:  
1.1) período anterior a 22.06.2018 [dia imediatamente anterior a Lei nº 11.718/08] – é admitido o exercício de atividade 
urbana pelo período de até 24 meses dentro do período de carência. Aqui se considera o valor total. 
1.2) a partir a partir de 23.06.2008 - exercício de atividade urbana no período superior a 120 dias dentro do ano civil –
com base no art. 11, § 9º, III c/c § 10, I da Lei n.º 8.213/91 
2) determinar que, nos casos de não possuir tempo de atividade rural suficiente, deve-se computar todo o período 
de atividade rural a partir do implemento da idade mínima, decotando-se eventuais períodos descontínuos, em 
razão da possibilidade de aproveitar o tempo rural entre a aposentadoria rural por idade e a híbrida. 
3) Fica expressamente superada a tese fixada no PUIR nº 0500797-93.2019.4.05.8300 [“o desempenho de 
atividade remunerada por mais de 120 dias, no ano civil, por si só, não interrompe o prazo de carência do 
benefício de aposentadoria por idade de segurado especial, devendo a Turma Recursal investigar, no caso 
concreto, se houve ruptura definitiva do trabalhador, em relação ao trabalho rural”] 
3) Determinar a adequação nos termos das teses acima. 

 
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Presidente da TRSE 
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PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
REGIONAL 

  

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 PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com paradigma 
consubstanciado no acórdão da 2ª Turma Recursal de Pernambuco, no processo nº 
0500797-93.2019.4.05.8303, constante do anexo 42. 

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito ao exercício de 
atividade urbana remunerada por mais de 120 dias e a ruptura com o labor rural, 
descaracterizando a alegada condição de segurado especial, quando a atividade urbana 
foi desempenhada na vigência da Lei nº 11.718/2008, que emprestou nova redação ao 
art. 11 da Lei nº 8.213/1991, nos seguintes termos:  

 

“Art. 11. [...] § 9o  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 
outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: [...] III – exercício de atividade 
remunerada em período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e 
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 

12 da Lei no 8.212, de 24 julho de 1991;  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” 



 

Sobre a questão, o acórdão recorrido decidiu o seguinte: 

 

“Ocorre que, extrai-se do CNIS que o autor deteve vínculos empregatícios, 
notadamente, nos anos de 2011 e 2012, superando em cada um deles, cerca de dois 
meses além do prazo de 120 dias por ano, em desacordo com o previsto no art. 11, 
§ 9º, III, da Lei n. 8.213/91. 

Acerca do tema em análise, o STJ já decidiu no sentido de que não se enquadra 
como segurado especial aquele que possui outra fonte de rendimento, salvo na 
hipótese de o exercício da atividade urbana ocorrer apenas no período de 
entressafra ou do defeso, não superior a cento e vinte dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil, nos termos previstos no art. 11, § 9º, III, da Lei n. 
8.213/1991.”  

 

Por sua vez, o acórdão paradigma restou ementado da seguinte forma:  

 

“ADEQUAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHO 
COMO EMPREGADO RURAL ACIMA DE 120 DIAS DEPOIS DA LEI Nº 11.718/08. 
INEXISTÊNCIA DE RUPTURA DEFINITIVA COM TRABALHO RURAL. PROVA 
FAVORÁVEL. CARÊNCIA CUMPRIDA. ADEQUAÇÃO PROMOVIDA. RECURSO 
PROVIDO.”  

 

Com efeito, o paradigma apontado não guarda similitude fática e jurídica com o caso em 
exame. 



O acórdão paradigma julgou procedente o pedido de aposentadoria ao segurado especial 
por entender que, no caso concreto, o fato de o segurado especial ter-se afastado por 
mais de 120 dias da atividade rural não configuraria ruptura do trabalho campesino, pois 
os vínculos empregatícios se deram na condição de empregado rural. De forma diversa, 
no presente caso, os vínculos empregatícios foram na construção civil. Confira-se trecho 
do voto no julgado paradigma: 

 

“Dito isto, verifico não ter havido ruptura definitiva do trabalhador em relação ao 
trabalhador rural, até porque todos os vínculos empregatícios que ele teve ao longo 
de sua vida (com exceção de um deles na década de 1980, antes do período de 
carência, portanto) foram rurais (vide CTPS anexo 3). Inclusive, não havendo 
ruptura, não vejo motivo para não somar os períodos como empregado rural e 
segurado especial, o que se verá adiante. [...] O que se percebe é que o autor, quando 
não estava trabalhando como empregado rural em alguma usina, estava trabalhando 
na roça. De um jeito ou de outro, estava sempre trabalhando na 
agricultura. Considero presente o período de carência necessário para concessão do 
benefício.” 

 

Como se vê, o acórdão paradigma da 2ª TR/PE não versava sobre labor na construção 
civil (como no presente caso), mas sim como empregado rural, sendo tal fato reputado 
decisivo pelo acórdão paradigma. 

Portanto, o PU Regional não merece ser conhecido, nos termos da QO n. 22 da TNU, 
aplicável extensivamente a esta TRU (“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 qualquer sorte, o acórdão recorrido não destoa do entendimento do STJ, porquanto, 
no caso, os períodos de atividade urbana remunerada foram superiores a 120 dias e não 



se limitaram a períodos de entressafra. Ademais, os precedentes do STJ existentes até o 
momento não trataram especificamente de flexibilização do prazo de 120 dias, quando 
ultrapassado em pequena proporção. De outra parte, o acórdão recorrido também não 
diverge da tese fixada por esta TRU no Processo 0500797-93.2019.4.05.8300, que 
permite essa relativização do prazo de 120 dias, mas não fixa um prazo-limite, que será 
apreciado em cada caso concreto. 

In hoc casu, a extrapolação do prazo de 120 dias se deu por duas vezes, em proporção 
superior a 50% do prazo (186 dias e 191 dias respectivamente), sendo, portanto, de 
extensão significativa, não se limitando ao período de entressafra, consoante exigia o art. 
11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991, na redação vigente à época do labor urbano, exercido 
em 2011 e 2012 (redação da Lei nº 11.718/2008, anterior, portanto, à da Lei nº 
12.873/2013). Com efeito, em 2011, o autor-recorrente laborou de 25/01/2011 a 
30/07/2011 (= 186 dias) na empresa J ALVES GESSO LTDA, e, em 2012, trabalhou no 
período de 15/05/2012 a 22/11/2012 (= 191 dias) na mesma empresa (J ALVES GESSO 
LTDA).  

Sobreleva notar que o “tempo da atividade remunerada” (in casu, superior a 50% 
do prazo ― 186 dias em 2011 e 191 dias em 2012 ―, não se circunscrevendo a 
período de entressafra) e o “local de desempenho” (no caso, em área urbana 
propriamente dita, na construção civil, e não como empregado rural, em zona rural) 
são dois fatores expressamente mencionados no precedente desta TRU para aferir 
se houve ruptura definitiva do labor rural: 

 

“Por último, na análise para saber se houve ou não ruptura definitiva, em relação ao 
trabalho rural, deverão ser considerados diversos aspectos, dentre os quais destaco: a) 
o tempo da atividade remunerada; b) o local de desempenho; c) o motivo etc.”  

 



Como se vê, os critérios mencionados no precedente desta TRU são enumerados de 
maneira exemplificativa, não exaustiva, ou seja, constituem numerus apertus, e 
não numerus clausus.  

Malgrado não elencado explicitamente, o valor da remuneração também é um fator 
relevante na aferição da existência ou não de ruptura definitiva do lavor rural.  

No presente caso, a remuneração percebida pela atividade urbana de construção civil (na 
empresa J ALVES GESSO LTDA) foi expressiva, bastante superior ao salário-mínimo da 
época, correspondendo a quase dois salários-mínimos.  

Portanto, não há violação à tese fixada por esta TRU em 30/11/2020 (“O desempenho de 
atividade remunerada por mais de 120 dias, no ano civil, por si só, não interrompe o prazo 
de carência do benefício de aposentadoria por idade de segurado especial, devendo a 
Turma Recursal investigar, no caso concreto, se houve ruptura definitiva do trabalhador, 
em relação ao trabalho rural” - Processo nº 0500797-93.2019.4.05.8300).  

Logo, o pedido não deve ser conhecido, conforme Questão de Ordem nº 13 da TNU, 
aplicável extensivamente a esta TRU: “Não se admite o Pedido de Uniformização, quando 
a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 
se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.  

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.  

  

ACÓRDÃO 

  

Decide a Turma Regional de Uniformização, por maioria, NÃO CONHECER do Pedido 
de Uniformização Regional. 



Vencidos os MMMM. Juízes Federais Fábio Cordeiro (Relator originário), Paula Emília e 
Sérgio Mendonça. 

Recife, 13 de dezembro de 2021. 

  

ANDRÉ DIAS FERNANDES 

Juiz Federal Relator para o Acórdão 

Presidente da 3ª TR/CE em exercício 

 

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DA 
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE 
TRABALHO RURAL E URBANO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. CONDIÇÃO DE 
RURÍCOLA, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, NÃO COMPROVADA. 

1. A teor do art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991, "o membro do grupo familiar que possui 
outra fonte de rendimento" não se enquadra na condição de rurícola, salvo na hipótese 
de o exercício da atividade urbana ocorrer apenas no "período de entressafra ou do 
defeso, não superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados, no ano civil". 

2. Na espécie, o Tribunal de origem deixou consignado no acórdão recorrido que o autor 
trabalhou como vigia da prefeitura por período superior ao legalmente previsto, sendo, 
portanto, incontroverso o vínculo trabalhista urbano da parte recorrida durante o tempo da 
carência. 



3. Entretanto, estão abarcados no conceito de segurado especial, o trabalhador que se 
dedica, em caráter exclusivo, ao labor no campo, admitindo-se vínculos urbanos 
somente nos estritos termos do inciso III do § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/1991. 

4. Recurso especial do INSS provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau. 

(REsp 1375300/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
26/02/2019, DJe 01/03/2019) 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 
POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE 
URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE. 
DESCARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. A jurisprudência desta 
Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade rural e a perda da 
qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à 
assinalada pela legislação previdenciária. 2. Em decorrência do contexto acima 
descrito, a segurada não detém, no período imediatamente anterior ao requerimento de 
aposentadoria, o tempo necessário à concessão do benefício, conforme entendimento 
firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministra Mauro Campbell 
Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). [...] (AgInt no REsp 
1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
11/09/2018, DJe 18/09/2018)  
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Certidão de julgamento da 37ª TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por maioria, não conhecer o pedido de uniformização regional, nos termos do voto divergente de 
Dr. André Dias. Vencido o Relator originário (Dr. Fábio), Dra. Paula Emília e Dr. Sérgio Mendonça. 



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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0514188-95.2017.4.05.8300  
Recorrente: Jadelson De Souza Veríssimo  
Adv/Proc: Antônio Almir Do Vale Reis Júnior (PE027685D) e outro 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS  
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 

 
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA. TEMA Nº 1083 DO STJ. 
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO PARADIGMÁTICO. EXCEPCIONALIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM 
JULGADO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO. 

Durante os debates orais, a Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente 
da 2ª TR/CE suscitou questão de ordem no sentido de suspender o julgamento do recurso até o 
trânsito em julgado do tema 1083 do STJ. 

Dispositivo: SUSPENDO o julgamento do recurso até o trânsito em julgado do tema 1083 do STJ. 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do 
Relator. 



Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 

   

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Presidente da TRSE 
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Certidão de julgamento da 37ª TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 
de dezembro de 2021, decidiu, por maioria, acolhendo a questão de ordem, proposta por Dra. 
Paula Emília, para suspender o processo até o trânsito em julgado do tema 1083 do STJ, nos 
termos do voto do Relator. Vencidos Dr. Sérgio Mendonça e 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, 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 André Dias 
Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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.  0511267-79.2020.4.05.8100  
Recorrente: União 
Adv/Proc: Advocacia Geral Da União  
Recorrido (a): Silvanete Maria Queiroz Brito Bezerra  
Adv/Proc: Ossianne da Silva Freitas Martins (CE028544) 
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0511267-79.2020.4.05.8100 

VOTO-EMENTA 

ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO. DISCUSSÃO 
ACERCA DE AS VERBAS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-SAÚDE E ABONO DE 
PERMANÊNCIA INTEGRAREM OU NÃO A BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. QUESTÃO JÁ UNIFORMIZADA NO 
JULGAMENTO DO 0501426-42.2020.4.05.8300 [36ª SESSÃO ORDINÁRIA]. ACÓRDÃO 
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TRU – 5ª REGIÃO. 
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nª 13 DA TNU. ABONO DE PERMANÊNCIA. 
VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO A BASE DE CÁLCULO. 
CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO 
CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO. 

A União interpôs pedido de uniformização regional contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Ceará que deu parcial provimento ao recurso da União quanto às parcelas integrantes 
da licença prêmio convertida em pecúnica [indenização]. 

Razões recursais: apontou divergência jurisprudencial com acórdão da 3ª Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Ceará. 

Delimitação da questão controvertida: as parcelas que compõem a base de cálculo da licença 
prêmio convertida em pecúnia. 

Admissibilidade. 



O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem admitiu o incidente de uniformização, o qual foi 
ratificado pela Presidente da TRU – 5ª Região. 

Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de 
uniformização regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material 
entre Turmas Recursais integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é 
necessário fique demonstrada a existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de 
direito material. Acerca da similitude, entendo que “os acórdãos confrontados devem ter bases 
suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os seus mínimos detalhes, mas, apenas 
naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert Alexy, ‘nunca há dois 
casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema se 
transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 

Entendo que ficou demonstrada necessariamente a divergência jurisprudencial. 

Acórdão recorrido: deve integrar o abono de permanência e todas as parcelas que são pagas com 
habitualidade, ainda de caráter indenizatório (auxílio-alimentação e auxílio-saúde). 

Acórdão paradigma: deve ser excluídas todas as parcelas de indenizatória. 

Especificamente em relação às verbas “auxílio-alimentação” e “auxílio-saúde”, verifica-se que a 
questão foi uniformizada na 36ª Sessão ocorrida em 20.09.2021, no julgamento do PUR 0501426-
42.2020.4.05.8300, Rel. Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves, em que se firmou 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”. 

Quanto a este capítulo, entendo que deve ser  aplicada a Questão de ordem n.º 13 da TNU: Não se 
admite o Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido). 

Em relação ao abono de permanência, verifica-se que a o acórdão recorrido está em consonância 
com a jurisprudência atual do STJ sobre a matéria, ou seja, o abono de permanência também 
integra a base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. 

  
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA 



NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO (REDAÇÃO 
ORIGINAL DO ART. 87 DA LEI 8.112/1990). INCLUSÃO DO ABONO DE 
PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. 
1. Trata-se de Recurso Especial com escopo principal de reconhecimento da natureza 
indenizatória do abono de permanência em serviço (art. 7º da Lei 10.887/2004) e, com 
isso, afastamento de sua incidência sobre a base de cálculo da licença-prêmio indenizada 
cobrada em Execução de Sentença, ao contrário do que decidido na origem. 
2.  (...). 
3. A matéria a ser enfrentada envolve definir a natureza jurídica da base de cálculo da 
licença-prêmio indenizada e se o abono de permanência em serviço repercute em tal 
benefício trabalhista dos servidores públicos regidos pela Lei 8.112/1990. 
4. A licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia (redação original do art. 87 
da Lei 8.112/1990) concedida no título exequendo tem como base de cálculo, segundo 
a própria previsão legal, "a remuneração do cargo efetivo". 
5. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles 
servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar 
trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 
10.887/2004. 
6. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 
7. O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária 
permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do 
servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a 
aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir 
eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento 
da aposentadoria ela cessará. 
8. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou 
sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a 
assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010). 
9. Assim, considerando que a base de cálculo da licença-prêmio é a remuneração do 
servidor e que o abono de permanência tem caráter remuneratório, não merece reparo o 
acórdão recorrido. 
10. A irresignação referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada 
pela 11.960/2009, não merece ser admitida, pois a matéria não foi apreciada pelo 



Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, o que resulta na 
ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 
11. A Corte Especial do STJ firmou orientação no sentido de ser "vedado o exame ex 
officio de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem 
pública" (AgRg nos EDcl nos EAg 1.127.013/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 
23.11.2010). 
12. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 
(STJ, RESP 201402772811, Segunda Turma, DJE 6/12/2014, Relator Herman Benjamin, 
unânime, g.n.).  

Dispositivo:  

1) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE: NÃO CONHEÇO o pedido de 
uniformização regional, nos termos da Questão de Ordem 13; 

2) ABONO DE PERMANÊNCIA: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao pedido de 
uniformização regional. Confirmação do acórdão recorrido pelos próprios fundamentos (art. 46 da 
Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001). 

Tese fixada para fins de julgamento do incidente: o abono de permanência integra a base de 
cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do 
Relator. 
Composição da sessão e quórum da votação conforme certidão de julgamento. 
  

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Presidente da TRSE 
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Certidão de Julgamento da 37ª TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer o pedido de uniformização regional quanto à matéria de auxílio-
alimentação e auxílio-saúde, nos termos da Questão de Ordem 13, e negar provimento quanto ao abono 
de permanência, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0500454-86.2017.4.05.8200  
Recorrente: Lucelina Ferreira Da Silva 
Adv/Proc: marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0500454-86.2017.4.05.8200 

VOTO-EMENTA 
A parte autora interpôs agravo interno contra a decisão monocrática da Presidência da TRU – 5ª Região que 
negou seguimento ao agravo inominado, confirmando por outro fundamento a decisão da Presidência da Turma 
Recursal de Origem que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de  



Fundamentos da inadmissibilidade: 1) Turma Recursal de Origem – necessidade de reexame de prova com base 
na Súmula nº 42 da TNU; 2) Presidência da TRU 5ª Região -  acórdão recorrido se encontra em consonância com 
o entendimento desta TRU nos termos da 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”.  
Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de uniformização 
regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material entre Turmas Recursais 
integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a 
existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo 
que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os 
seus mínimos detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert 
Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema 
se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 
Entendo que não ficou demonstrada necessariamente a divergência jurisprudencial.  
Situação dos autos: 
Demanda: restabelecimento de benefício por incapacidade, nos seguintes termos:  

A autora é portadora de Transtorno não especificado de disco intervertebral (CID 10: M – 51.9), 
Radiculopatia (CID 10: M – 54.1), Outras gonartroses pós-traumática (CID 10: M – 17.3), Sinovite e 
tenossinovite não especificadas (CID 10: M – 65.9), (Osteo)artrose primária generalizada (CID 10: M – 15.0), Dor 
lombar baixa (CID 10: M – 54.5) e Hipertensão essencial (primária) (CID 10: I - 10), patologias que a torna 
incapaz de desenvolver qualquer atividade laborativa, bem como alguns atos da vida diária, devendo, portanto, a 
perícia ser encaminhado a especialista na área de REUMATOLOGIA.  

Em face destas patologias, lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença, de nº. 611.060.779-0, 
com DIB em 16/08/2014. 

Todavia, em 18/10/2016 a autora foi surpreendida com a cessação de seu benefício sob a justificativa 
do limite médico informado pela perícia. 

Sentença:  
1) reconheceu a incapacidade a partir de 02.2017; 
2) indeferiu o restabelecimento do benefício porque não foi reconhecida a incapacidade na data da sua cessação 
[18.10.2016];  

 
O laudo pericial (anexo 13) atesta que o(a) autor(a) é portador(a) de Espondilodiscartroselombo-
sacra+gonartrose esquerda+HipertensãoArterial(CID/10=M47.2+M17+I10), e indica existência de 
incapacidade parcial e temporária para o exercício de sua atividade habitual (empregada doméstica). 
No entanto, baseando-se em informações e dados extraídos da anamnese, exame físico e atestados, o perito 
estimou a data de início da incapacidade em fevereiro/2017. 
Assim, os atestados médicos constantes dos autos (anexo 2) não são aptos a comprovarem a perenidade do 
estado de incapacidade desde a DCB (18.10.2016) até a data de realização da perícia médica judicial 
(31.05.2017). 



Sendo assim, como os documentos médicos apresentados são insuficientes para indicar a existência de 
quadro clínico incapacitante desde o tempo a cessação do benefício (18.10.2016) até os dias atuais, deve 
prevalecer o resultado das perícias administrativas do INSS (última em 18.10.2016 - a.10, p. 02), que 
concluíram pelo cessação do benefício. 

3) a despeito do reconhecimento da incapacidade [item 1], não foi deferido qualquer benefício no curso do 
processo por ausência de requerimento contemporâneo. 

Assim, se a incapacidade verificada for posterior à DER ou à DCB, o segurado não tem interesse 
processual, havendo necessidade de formalização de novo requerimento administrativo contemporâneo ao 
novo quadro clínico incapacitante.  
Dito isso, deixo de analisar o pedido como concessão de novo auxílio doença, tendo em vista que, 
relativamente à incapacidade verificada na perícia judicial realizada nos presentes autos, não houve prévio 
requerimento administrativo, de modo que não restou configurada a pretensão resistida do INSS e, 
consequentemente, o interesse processual da parte autora.  

O acórdão recorrido: 
1) Entendeu desnecessário requerimento de prorrogação, já que o fato gerador ocorreu na vigência da MP nº 
739/2016 (07/07 a 08/11/016) 
2) Entendeu que incapacidade a partir de 03.2017 e analisou os demais requisitos. 
3) como não houve pedido prévio de prorrogação, a DIB deve ser fixada na sessão de julgamento. 
Confira o trecho da ementa: 

 
3.Ademais, a cessação ocorreu em 18/10/2016, durante a vigência da MP nº 739/2016 (07/07 a 
08/11/016), não havendo que se falar em obrigatoriedade de pedido de prorrogação do benefício ao INSS 
antes de tal cessação. 
4.Ultrapassada essa questão, passa-se a análise da possível concessão de um novo benefício. 
5.A perícia judicial (anexo nº 13) atestou que a autora, com 52 anos e empregada doméstica, é portadora 
de espondilodiscartrose lombo-sacra, gonartrose esquerda e hipertensão arterial, havendo 
incapacidade parcial e temporariamente. Segundo o perito, a incapacidade decorreu da progressão de dores 
e limitações e teve início em março de 2017, aproximadamente. 
6.Nesse sentido, a incapacidade ensejadora de auxílio-doença mostrou-se configurada, conforme laudo 
médico acima explicitado. 
7.Quanto à qualidade de segurado, como as últimas contribuições da autora, como empregada, se deram de 
16/08/2014 a 18/10/2016, tem-se que tal requisito perdurou até, pelo menos, 15/12/2017. Como o 
ajuizamento da ação deu-se em 11/01/2017, preenchido também está este requisito. 
8.Quanto à DIB, como não houve pedido prévio de prorrogação da parte autora antes da cessação do 
benefício anterior quando já se encontrava em vigor legislação dispondo sobre o assunto, deve a DIB ser 
fixada na data desta sessão de julgamento. 
9.Destarte, dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora para, reformando em parte a 
sentença, conceder-lhe benefício de auxílio-doença, fixando-se a DIB na data desta sessão de 
julgamento e como não foi fixado prazo de recuperação pelo perito judicial, pelo prazo de vinte dias 
a partir da sua efetiva implantação. 

Entendo que não ficou demonstrada a necessária divergência jurisprudencial. 



Isto porque o acórdão paradigma examinou a questão sobre a necessidade ou não do requerimento de 
prorrogação para fins de configuração do interesse de agir. Aplicou o entendimento da TNU de que “em se 
tratando de restabelecimento de benefício por incapacidade cessado em virtude de alta programada, 
desnecessário o prévio requerimento administrativo de prorrogação” (PEDILEF 05017578320134058101, Juiz 
Relator DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, DOU 09/10/2015 PÁGINAS 117/255).” Além disso, “o fato 
gerador (DII) é anterior às alterações legislativas trazidas pela Medida Provisória nº 739, de 7 de julho de 2016 
(com vigência entre 08/07/2016 e 04/11/2016), e pela Medida Provisória nº 767/2017 (com vigência a partir de 
06/01/2017), de modo que não se aplicam ao caso sub examine (benefício concedido em 22/9/2015).” O acórdão 
paradigma não emitiu qualquer juízo de valor sobre o termo inicial das diferenças. 
Aparentemente, o recorrente se valeu de razões recursais, em tese, apta para combater os fundamentos da 
sentença recorrida que não concedeu qualquer benefício a despeito da incapacidade reconhecida no curso do 
processo [trecho da sentença: “se a incapacidade verificada for posterior à DER ou à DCB, o segurado não tem 
interesse processual, havendo necessidade de formalização de novo requerimento administrativo contemporâneo 
ao novo quadro clínico incapacitante”.]. Ocorre que esta questão ficou suplantada pelo acórdão recorrido que 
reformou a sentença neste tópico. Com efeito, o acórdão recorrido entendeu desnecessária o requerimento de 
prorrogação [Item 3] para fins de configuração do interesse de agir, contudo, em razão da ausência do 
requerimento de prorrogação, fixou em um momento diverso, ou seja, a partir do julgamento.  
Em verdade, a questão controvertida: termo inicial das diferenças de auxílio-doença nos casos de o segurado 
deixou de fazer requerimento de prorrogação e a perícia judicial reconhecer a incapacidade em momento 
posterior. Ocorre que o paradigma é inservível para demonstrar a divergência. 
Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da decisão monocrática pelos 
próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001). 

ACÓRDÃO 
Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 
Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 
 

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 
Juiz Federal – Presidente da TRSE 

 
Certidão de Julgamento da 37ª TRU 
 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, conhecer o Agravo Interno mas negando-lhe provimento, nos termos do voto 
do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - 
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0513581-65.2020.4.05.8013  
Recorrente: Iolanda Lins Cavalcanti 
Adv/Proc: Daiany Ellen De Brito Beltrand (AL016781) e outros 
Recorrido (a):  Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem: Turma Recursal SJAL 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0513581-65.2020.4.05.8013 

Voto-ementa 
A parte autora interpôs agravo interno contra a decisão monocrática da Presidência da TRU – 5ª Região que 
negou seguimento ao agravo inominado, confirmando, por sua vez, a decisão da Presidência da Turma Recursal 
de Origem que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência. Fundamento: necessidade de 
reexame de provas.  
Questão controvertida: a suspensão de indevida de benefício caracteriza dano moral in re ipsa em razão do caráter 
alimentar. 
Em sua inicial, a parte autora fez o relato dos fatos: 1) é pensionista; 2) a pensionista é uma pessoa doente e 
acamada, sendo representada pelo seu procurador; 3) mesmo tendo efetuado o requerimento de visita domiciliar 
em 03.2017, teve o seu benefício bloqueado e foi necessário a contratação de empréstimos. 
Colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 

 
7. No caso em apreço, embora a conduta de cessar o benefício tenha sido indevida, não há dever de reparar 
da FUNASA. Isso porque, por um lado já houve pagamento administrativo da parcela referente ao mês 
que o benefício foi bloqueado e, por outro lado, não houve configuração de dano extrapatrimonial. 
9. Concordo com o magistrado sentenciante que, ao julgar improcedente o pedido autoral, analisou bem 
a questão fática. Por ser relevante, transcrevo o seguinte trecho da sentença: 



“À luz de todos os fundamentos expostos acima, vejo que, no caso em perspectiva, tem 
razão a FUNASA ao afirmar que se encontram ausentes os pressupostos ensejadores da 
responsabilidade civil moral, como passo a explicar. 
No caso em tela, não estão presentes quaisquer documentos que comprovem realização de 
solicitação administrativa indeferida para debloqueio do benefício suspenso pela ausência 
de prova legal de manutenção da vida da parte autora, desbloqueio realizado após 
comprovação dos requisitos legal, assim como valores devidamente repassados conforme 
ficha financeira presente no anexo nº 10. 
Não obstante, os empréstimos realizados pela autora foram usufruídos pela mesma, não 
resultando de conduta ilegal da parte ré, não devendo a concessora do benefício arcar com 
os juros que incidem sobre a contratação de empréstimo realizado pela parte autora e 
terceiros. A autora é totalmente incapaz, não teria como sentir abalo moral pela suspensão 
do pagamento, como asseverou a ré. 
Além disso, em 2018 a autora ingressou com uma demanda de incorporação de gratificação 
(0502452-34.2018.4.05.8013), após os fatos ocorridos, sem fazer qualquer menção sobre o 
assunto, o que denota que não teve a importância ora descrita, ainda quando passados quase 
03 anos dos fatos. 
Bem como ressaltou a FUNASA, se a autora não tem as mínimas condições de gerir sua 
própria vida como teria se sentido  abalada moralmente diante dos fatos ocorridos. 
Verifico, ainda, que a realização de empréstimos sempre foi uma constante na vida da 
demandante (ou de sua representante), conforme fichas financeiras acostadas. 
Diante do abordado, não há que se falar em responsabilidade civil por parte da FUNASA, 
haja vista que realizou o repasse dos valores bloqueados pela ausência de prova de vida do 
benefício concedido a parte autora, vislumbro, portanto, ser descabido o dever de indenizar. 
“ (grifo nosso) 

10. Destaco que, na situação vertente, o bloqueio ocorreu em 10/2017 e a reativação em 12/2017. 
14. O bloqueio indevido de benefício, por si só, não faz nascer direito à reparação moral, fazendo-se 
necessário que, em face das especificidades de cada caso apresentado, a frustração e o sofrimento 
causados ao titular do benefício interfiram intensamente em seu comportamento psicológico, 
causando-lhe aflições e angústias que ocasionem verdadeiro desequilíbrio em seu bem-estar. 
15. Sendo assim, entendo que não há ilícito passível de reparação por dano moral e material, estando 
ausentes os requisitos autorizadores da responsabilização civil. 
16. Não merece reparos a sentença. 

A suspensão foi indevida, contudo não é caso  de condenação em danos morais, calcados nos fundamentos 
determinantes: 1) a suspensão foi por curto período de tempo; 2) não houve solicitação imediata de desbloqueio; 
3) A autora é totalmente incapaz, não teria como sentir abalo moral pela suspensão do pagamento [“Bem como 
ressaltou a FUNASA, se a autora não tem as mínimas condições de gerir sua própria vida como teria se sentido  
abalada moralmente diante dos fatos ocorridos”.]; 4) em uma demanda posterior, não houve a qualquer menção 
do fato, ou seja, o fato ocorreu em 2017 e a presente demanda somente foi ajuizada três anos depois; 5) pedir 
empréstimos sempre foi praxe da parte autora. 
O fundamento determinante foi a condição pessoal da parte autora e a praxe de contratar empréstimos. 



A decisão da Presidência da TRU foi a seguinte fundamentação: 
 

Verifica-se que a Turma Recursal julgou improcedente a condenação ao pagamento de indenização a título 
de danos materiais e morais, por verificar que não houve danos a parte autora no caso concreto, com base 
no suporte fático dos autos. 
Sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional. Portanto, ele não se destina a reexaminar 
matéria fático-probatória, restando impossibilitada a discussão acerca do enquadramento de fatos em 
determinadaS hipóteses jurídicas. 
A argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez que ataca os fundamentos do 
acórdão impugnado para adentrar na valoração da documentação que instruiu o processo, e, 
consequentemente, reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a caracterização do incidente. 
Ademais, o julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade, tampouco interpreta a lei federal 
de forma a divergir de qualquer outro entendimento jurisprudencial. 
Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula nº 42, da TNU, segundo a qual “Não se conhece de incidente de 
uniformização que implique reexame de matéria de fato”. 

Acrescento que a recorrente descumpriu o seu ônus de demonstração analítica da divergência, já que se limitou 
a transcrição dos acórdãos paradigmas sem fazer o devido cotejo das circunstâncias fáticas e as conclusões 
jurídicas do acórdão a ponto de demonstrar que trataram da mesma questão de direito material de maneira 
divergente. 
Obter dicta 
Não obstante o pedido de uniformização não ultrapassar a zona de admissibilidade, não significa a adesão aos 
fundamentos do acórdão recorrido. 
A eventual demora no ajuizamento da demanda de danos morais não é hábil para fundamentar um juízo de 
improcedência, uma vez que, enquanto não prescrito a pretensão, a parte autora poderia ajuizar a sua demanda 
visando o reconhecimento do seu direito. 
O mesmo raciocínio é de que o silêncio do fato no ajuizamento da 2ª demanda também não é hábil, já que compete 
a parte autora definir os limites da sua demanda, de modo que, se a 2ª demanda não versava sobre danos morais, 
não haveria razão para ser juízo de improcedência. 
Guardo reserva quanto a questão do estado de saúde mental da parte autora ser utilizado como fundamento para 
negar o juízo de improcedência, conforme precedente abaixo: 

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA- CORRENTE. FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUJEITO 
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ATAQUE A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO 
DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À 
DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 
PROTEÇÃO DEVIDA. 
1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de 
forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como 
o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ. 
2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos 
e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, 



um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito 
é o que se convencionou chamar dano moral. 
3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem 
jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da 
personalidade e do prestígio social. 
4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. 
O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando 
necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. 
5. Em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como ocorre com doentes mentais, 
a configuração do dano moral é absoluta e perfeitamente possível, tendo em vista que, como ser humano, 
aquelas pessoas são igualmente detentoras de um conjunto de bens integrantes da personalidade. 
6. Recurso especial provido. 
(REsp 1245550/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
17/03/2015, DJe 16/04/2015) 

Conforme afirmado anteriormente, não houve a apresentação de qualquer paradigma que discutissem os pontos 
acima. 
É caso de confirmação da decisão da Presidência da TRU – 5ª Região pelos próprios fundamentos com o 
acréscimo de ausência de demonstração analítica da divergência. 
Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da decisão monocrática pelos 
próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001). 

ACÓRDÃO 
Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 
Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 
Juiz Federal - Relator 

 
Certidão de julgamento da 37ª TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, conhecer o Agravo Interno mas negando-lhe provimento, nos termos do voto 
do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - 
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 

 
 

29. 0510141-25.2019.4.05.8101  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): João Batista Maia Guerreiro  
Adv/Proc: Carlos Eduardo Celedônio (CE018628) e outro 
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
0510141-25.2019.4.05.8101 

VOTO-EMENTA 

1) TEMPO ESPECIAL. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. RECONHECIMENTO DA 
NATUREZA ESPECIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO; 

2) DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA 
RECURSAL RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO DA DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA:  NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE COM BASE 
NA SÚMULA Nº 42/TNU. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO DO RELATOR: NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL APTA PARA FINS DE CONFRONTO 
[1) PERICULOSIDADE – ACORDÃO PARADIGMA; 2) NOCIVIDADE – EXPOSIÇÃO A 
HIDROCARBONETO - ACÓRDÃO RECORRIDO]. INTRODUÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS DE 
QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA: GLP (GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO) NÃO EQUIPARÁVEL A HIDROCARBONETO AROMÁTICO.  CONFIRMAÇÃO DA 
DECISÃO MONOCRÁTICA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS COM ACRÉSCIMOS. 

O INSS interpôs agravo interno [Anexo 38] contra a decisão monocrática da Presidência da TRU – 5ª Região 
que negou seguimento ao agravo inominado [Anexo 37], confirmando, por sua vez, a decisão da Presidência da 
3ª TR/CE que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência [Anexo 32]. 



O fundamento de inadmissão foi de que o recurso implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da 
TNU). 

Razões recursais: 1) apontou divergência jurisprudencial com julgado da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária 
do Ceará [0520738-03.2012.4.05.8100S - Anexo 28]; 2) a matéria do incidente versa sobre discussão mera e 
exclusivamente jurídica sem a necessidade do reexame de fatos e provas, nos seguintes termos: 

  
Enquanto isso, de forma diametralmente oposta, o acórdão paradigma entendeu que, ainda que se 

possa concluir que havia periculosidade, em função do labor em contato direto com botijões de gás GLP, 
este fato, contudo, não gera direito ao reconhecimento das atividades como especiais, posto que é possível 
que o segurado passe toda sua vida trabalhando em distribuidoras de gás sem que ocorra qualquer acidente. 
O acórdão paradigma entende, ainda, que a exposição a GLP não causa qualquer desgaste no trabalhador 
que venha a justificar a aposentadoria com tempo reduzido de contribuição, de forma distinta dos demais 
trabalhadores. 

(...) 
Como se percebe, trata-se de discussão mera e exclusivamente jurídica, não havendo necessidade de 

reexame de provas e fatos, razão pela qual descabida a aplicação da Súmula n. 42 da TNU. 
Através de simples leitura da sentença e do acórdão da Turma Recursal percebe-se que não se 

pretende com o Incidente de Uniformização uma nova análise das provas produzidas nos autos, muito pelo 
contrário, parte-se da premissa de que os fatos expressamente consignados na sentença e no Acórdão da 
Turma Recursal são os efetivamente constantes nos autos, e impugnam-se, tão-somente, as consequências 
jurídicas que lhes foram imputadas pela Turma Recursal. 

Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de uniformização 
regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material entre Turmas Recursais 
integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a 
existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo 
que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os 
seus mínimos detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert 
Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema 
se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 

O período controvertido é aquele exercido na Comercial de Gás Limoeiro [a) 01.03.2005 a 31.03.2007; b) 
02.01.2008 a 12.09.2011; c) 02.07.2012 a 01.04.2019]. 

A sentença e o acórdão recorrido reconheceram a especialidade do vínculo porque o autor exerceu suas atividades 
com exposição a agente nocivo (gás liquefeito de petróleo - hidrocarbonetos) expressamente previsto nas normas 
de regência. 

Trecho da sentença: 
No anexo 3, o Autor apresentou PPP referente aos períodos de 1º/03/2005 a 31/03/2007, de 02/01/2008 
a 12/09/2011 e de 02/07/2012 a 1º/04/2019(DER) laborados na empresa Comercial Gás Limoeiro. De 



acordo com o documento, houve exposição ao agente químico gás liquefeito de petróleo 
(hidrocarbonetos) sem o uso de EPI eficaz. Desse modo, os períodos devem ser considerados como 
especiais. 
  
Trecho do acórdão: 
Outrossim, os documentos acostados (PPP – anexo 3) demonstram que o autor exerceu suas 
atividades com exposição a agente nocivo (gás liquefeito de petróleo - hidrocarbonetos aromáticos) 
expressamente previsto nas normas de regência. 

Já o acórdão paradigma [Anexo 28] examinou que a questão exclusivamente sob o prisma da periculosidade: 
Quanto à alegação de que a especialidade do referido período pode ser reconhecida em decorrência da 
periculosidade da atividade, face ao suposto risco de explosões, cabe asseverar que no PPP apresentado 
não consta qualquer referência à existência de outros riscos físicos, químicos ou biológicos. 
Desse modo, verifica-se que não foram apresentadas provas indicando que a atividade desempenhada era 
perigosa. De outro lado, ainda que se possa concluir que havia periculosidade, em função do labor em 
contato direto com botijões de gás GLP, este fato, contudo, não gera direito ao reconhecimento das 
atividades como especiais. No caso concreto, por exemplo, é possível que o segurado passe toda sua vida 
trabalhando em distribuidoras de gás sem que ocorra qualquer acidente. Ou seja, o contato com o botijão 
de GLP, embora pressuponha o risco de explosão, não causa qualquer desgaste no trabalhador que venha a 
justificar a aposentadoria com tempo reduzido de contribuição, de forma distinta dos demais trabalhadores. 

Entendo que não ficou demonstrada necessariamente a divergência jurisprudencial, já que não se verificar a 
similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Isto porque os acórdãos confrontados 
examinaram a questão a partir de premissas jurídicas completamente diversas [1) periculosidade – acordão 
paradigma; 2) nocividade – exposição a hidrocarboneto - acórdão recorrido], não sendo suficiente a 
circunstância de se tratar de botijão de gás - GLP. 

A propósito, o acórdão da TNU sobre a questão: 
  
VOTO-EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL 
QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE 
FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS APONTADOS. CONDIÇÕES 
PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. ANÁLISE QUE SE IMPÕE APENAS PARA CONVERSÃO 
DE INCAPACIDADE PARCIAL EM TOTAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
(...) 
2. A parte recorrente não tratou de demonstrar a similitude do caso em questão com os paradigmas 
apresentados. Isso porque, no caso em tela, sequer houve a constatação da incapacidade para a atividade 
habitual. Por outro norte, também há divergência entre a atividade desenvolvida e patologias. Enquanto no 
paradigma se trata de trabalhador braçal e lombalgia ciática, no recorrido se trata de jardineiro com visão 
monocular. 



3. Para a identificação da divergência, que leva ao conhecimento do incidente, é essencial que entre o 
acórdão impugnado e o paradigma haja idêntica base fática, o que não se verifica nos autos, sob pena de 
gerar uma distorção na uniformização que se pretende fazer. 
(...) 
6. Pedido de uniformização não conhecido. 
(PUIL 0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz Federal  ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO, unânime, 
julgado em 08.03.2013). 

Além disso, é mister considerar que no acórdão paradigma [0520738-03.2012.4.05.8100S] constou que “no PPP 
apresentado não consta qualquer referência à existência de outros riscos físicos, químicos ou biológicos” ao 
passo que o acórdão recorrido calcou sua análise exclusivamente na interpretação fático-probatória no 
PPP.  Correta a decisão de inadmissão do recurso, a qual é confirmada pelos próprios fundamentos: 

Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida quanto o acórdão paradigma tiveram como 
fundamento as documentações apresentadas dos autos respectivos. Neste diapasão, a argumentação trazida 
aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez que ataca os fundamentos do acórdão impugnado para 
adentrar na valoração do acervo probatório que instruiu o processo, e, consequentemente, reclamando a 
reanálise de provas, impossibilitando a caracterização do incidente. 
O julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade, tampouco interpreta a lei federal de forma 
a divergir de qualquer outro entendimento jurisprudencial. Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula nº 42, 
da TNU, segundo a qual “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria 
de fato”. 

Por sua vez, o recorrente introduz no debate uma questão nova [GLP (gás liquefeito de petróleo) não se equipara 
a hidrocarboneto aromático] que não foi abordada no acórdão paradigma, confirmando que o paradigma não 
é servível para a demonstração da divergência jurisprudencial.  

  
A Turma Recursal negou provimento ao recurso aduzindo, quanto a isso, que os documentos acostados 
(PPP – anexo 3) demonstram que o autor exerceu suas atividades com exposição a agente nocivo (gás 
liquefeito de petróleo - hidrocarbonetos aromáticos) expressamente previsto nas normas de 
regência. Ocorre que o gás liquefeito de petróleo NÃO É um hidrocarboneto aromático e sim uma mistura 
de butano e propano que são alcanos. Os alcanos são compostos que possuem apenas ligações simples 
entre os átomos de carbono da cadeia. Um dos principais alcanos é o butano que juntamente com o 
propano compõe a mistura presente no GLP (gás liquefeito de petróleo) o comumente chamado gás de 
cozinha. Os hidrocarbonetos aromáticos, por sua vez, são compostos cíclicos, ou seja possuem cadeia 
fechada. Possuem duplas alternadas dentro do ciclo que na maioria das vezes são representadas por um 
círculo. 

Os fundamentos para a inadmissão do recurso são de duas ordens: 1) ausência de demonstração da divergência 
jurisprudencial entre os acórdãos confrontados; 2) necessidade de reexame de prova. 



Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da decisão monocrática 
pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001) com os acréscimos 
acima. 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 

Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 

  

  

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Relator 
Certidão de Julgamento da 37ª TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, conhecer o Agravo Interno mas negando-lhe provimento, nos termos do voto 
do Relator. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - 
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 
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0518568-73.2017.4.05.8200 

VOTO-EMENTA 

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária 
da Paraíba que negou provimento ao recurso. 

Resultado do julgamento: negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença que julgou parcialmente 
procedente o pedido e determinou ao INSS a concessão do benefício de pensão por morte, a contar de 01.05.2015, 
pelo período de 04 meses, nos termos do art. 77, § 2º, b, da lei 8213/91 [anexo 32] 

Razões recursais: apontou divergência jurisprudencial com acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária 
de Pernambuco. 

Admissibilidade. 

O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem admitiu o incidente de uniformização [Anexo 38], o qual foi 
ratificado pela Presidente da TRU – 5ª Região [Anexo 39]. 

Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de uniformização 
regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material entre Turmas Recursais 
integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a 
existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo 
que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os 
seus mínimos detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert 
Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema 
se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 

A partir do cotejo entre os acórdãos confrontados, ficou demonstrada a necessária divergência sobre a 
mesma questão de direito. 



O acórdão recorrido deferiu o benefício da pensão por morte à companheira do falecido pelo período de 4 meses, 
haja vista que o instituidor, quando do óbito, havia vertido apenas 15 contribuições previdenciárias mensais, nos 
termos do art. 77, § 2º, V, alínea b, da lei 8213/91, a seguir transcrito: 

  
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos 
em parte iguais. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 
V - para cônjuge ou companheiro: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 
2 (dois) anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

Já o acórdão apontado como divergente deu provimento ao recurso inominado da parte autora, com fundamento 
no artigo 77, § 2º-A da Lei nº 8.213/91, que ampliou a duração do benefício para os prazos previstos na tabela 
do art. 77, 2º, V, c: 

  
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 
  
§ 2o-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos previstos na alínea 
“c”, ambas do inciso V do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de 
doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições 
mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

V - para cônjuge ou companheiro: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na 
data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: (Incluído pela 
Lei nº 13.135, de 2015) 

  

Com efeito, há similitude fática e jurídica entre as hipóteses apresentadas.  Em ambos os casos o cerne da 
controvérsia diz respeito à duração do benefício da pensão por morte concedida de forma temporária, nos termos 
das inovações trazidas pela Lei nº 13.135/2015, quando a causa mortis for baseada em “acidente de qualquer 
natureza”. 

A despeito de o acórdão recorrido versar sobre a dispensa do reconhecimento das 18 (dezoito) contribuições 
pelo falecido e o paradigma abordar união estável em data inferior a 2 (dois) anos, nas duas situações o 
instituidor do benefício faleceu vítima de arma de fogo, o que caracteriza o “acidente de qualquer natureza” a 
ensejar a aplicação do artigo 77, § 2º-A da Lei nº 8.213/91. 



O atestado de óbito (anexo 2) aponta como causa mortis  “traumatismo craniofacial associado a choque 
hemorrágico consecutivo e hemorragia abdominal e projéteis de arma de fogo” 

Diante de tal fato, aplicar-se-á a norma prevista no art. 77, § 2º-A c/c inciso V, alínea “c”, da Lei nº 8.213/91, 
com a redação dada pela Lei nº 13.123/2015, que autoriza a dispensa do reconhecimento das 18 (dezoito) 
contribuições pelo falecido. 

O art. 77 § 2º-A da Lei nº 8.231/91 elegeu, portanto, duas conjunturas: se o óbito do segurado decorrer de 
acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, para justificar a ampliação da 
duração do benefício em comento para os prazos previstos na tabela prevista no art. 77, 2º, V, c, do mesmo 
diploma legal, com a evidente finalidade de proteger o dependente do segurado que tenha vindo a óbito de 
forma repentina. 

Assim, considerando que a autora contava com 33 anos (nascida em 19/12/1981 – anexo 5) na data do óbito do 
instituidor (falecido em 01/05/2015), a duração do benefício deve passar para 15 (quinze) anos, conforme a regra 
contida no art. 77, 2º, V, c – item 4, da Lei de Benefício Previdenciários, contados da DIB fixada na sentença, 
em 01.05.2015 (data do óbito). 

Dispositivo: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao incidente de uniformização para, reformando o acórdão 
recorrido, determinar que o INSS mantenha o benefício da Pensão por Morte [NB nº 161.696.596-4] deferido à 
autora, pelo prazo de 15 anos, a contar de 01.05.2015, nos termos do art. 77, § 2ª-A, c/c, V, c), 4), da lei n.º 
8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 13.123/2015. 

 

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Relator 

 

VOTO DIVERGENTE CONDUTOR 

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional contra acórdão da Turma Recursal da 
Seção Judiciária da Paraíba que negou provimento ao recurso. 

Resultado do julgamento: O acórdão negou provimento ao recurso da autora, mantendo a 
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e determinou ao INSS a concessão do 
benefício de pensão por morte, a contar de 01.05.2015, pelo período de 04 meses, nos termos do 
art. 77, § 2º, b, da lei 8213/91 [anexo 32] 



Razões recursais: apontou divergência jurisprudencial com acórdão da 3ª Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Pernambuco. 

Admissibilidade. 

O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem admitiu o incidente de uniformização [Anexo 38], 
o qual foi ratificado pela Presidente da TRU – 5ª Região [Anexo 39]. 

Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de 
uniformização regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito 
material entre Turmas Recursais integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a 
divergência, é necessário fique demonstrada a existência de similitude fática e jurídica em torno 
da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo que “os acórdãos confrontados 
devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os seus mínimos 
detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta 
Robert Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. 
O verdadeiro problema se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 

A partir do cotejo entre os acórdãos confrontados, ficou demonstrada a 
necessária divergência sobre a mesma questão de direito. 

Isso porque, enquanto o acórdão recorrido deferiu benefício da pensão por morte à companheira 
do falecido pelo período de 4 meses, haja vista que o instituidor, vítima de assassinato por arma de 
fogo (v. anexo 02, fl. 01), quando do falecimento, havia vertido apenas 15 contribuições 
previdenciárias mensais, nos termos do art. 77, § 2º, V, alínea b, da lei 8213/91; o aresto apontado 
como divergente, em caso semelhante, deu provimento ao recurso inominado da parte autora, com 
fundamento no artigo 77, § 2º-A da Lei nº 8.213/91, para assegurar-lhe o gozo do benefício 
durante o prazo de 15 (quinze) anos, por se tratar de óbito decorrente de homicídio. 

Logo se vê, portanto, que há, efetivamente, similitude fática e jurídica entre as hipóteses 
apresentadas, visto que, em ambos os casos, o cerne da controvérsia diz respeito à duração do 
benefício da pensão por morte concedida de forma temporária, nos termos das inovações trazidas 
pela Lei nº 13.135/2015, quando a causa mortis for baseada em “acidente de qualquer natureza”, 
no caso assim considerado o disparo de arma de fogo. 



Entretando, com todas as vênias ao entendimento do eminente Relator do feito, peço vênia para 
dele discordar, por reputar impossível considerar o homicídio tout court como acidente de 
qualquer natureza. 

Ao ensejo, reconheço que, casos há, em que circunstâncias específicas inerentes ao homicídio, 
podem até autorizar que se equipare o infortúnio a um acidente. Porém, o que se quer definir no 
presente pedido de uniformização é se o homicídio per si configura acidente de qualquer natureza. 

Quanto ao ponto, portanto, não há como equiparar o homicídio a acidente, pra fins de conceder o 
benefício de pensão por morte por prazo alargado a todos os dependentes de segurado falecido em 
razão de disparo de arma de fogo. O homicídio per si não configura acidente de qualquer 
natureza para fins de garantir à pessoa o direito de receber a pensão por morte por período 
superior a 4 (quatro) meses, devendo o juízo avaliar especificamente as circunstâncias do 
caso concreto. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização Regional, para manter o 
acórdão recorrido, nos termos em que prolatado. 

  

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 maioria, 
conhecer o Incidente de uniformização e negar provimento ao recurso para manter a decisão 
recorrida no grau recursal, nos termos do voto divergente de Dra. Paula Emília. Vencidos o 
Relator originário (Dr. Fábio), Dr. Sérgio Murilo e Dr. Sérgio Mendonça. 

  

Recife, data supra. 



  

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

                                                                                                                                JUÍZA 
FEDERAL RELATORA PARA O ACÓRDÃO 

 
 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos 

em parte iguais. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

(...) 

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

(...) 

V - para cônjuge ou companheiro: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

(...) 

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 
(dois) anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

(...)  

§ 2o-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos previstos na 
alínea “c”, ambas do inciso V do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 
(dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união 
estável. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015);  
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Certidão de Julgamento da 37ª TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por maioria, conhecer o Incidente de uniformização e negar provimento ao recurso para manter 
a decisão recorrida no grau recursal, nos termos do voto divergente de Dra. Paula Emília. Vencidos o 
Relator originário (Dr. Fábio), Dr. Sérgio Murilo e Dr. Sérgio Mendonça. 

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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0507269-28.2019.4.05.8201  
Recorrente: Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística -IBGE 
Adv/Proc:  Procuradoria Federal 
Recorrido (a):  Thiago Cardoso de Lima  
Adv/Proc:   Maria Edneusa Lucena Barbosa (PB001560) e outro 
Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 

0507269-28.2019.4.05.8201 

VOTO-EMENTA 



DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA 
RECURSAL RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL JÁ 
DIRIMIDA PELA TRU – 5ª REGIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE 
FIXADA PELA TRU – 5ª REGIÃO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELOS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

O IBGE interpôs agravo interno contra a decisão monocrática da Presidência da TRU – 5ª Região que negou 
seguimento ao incidente de uniformização interposto pelo IBGE contra acórdão da Turma Recursal da Seção 
Judiciária da Paraíba. 

Razões recursais: apontou divergência jurisprudencial com acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte. 

Situação de fato: 

1) O cerne da controvérsia consiste na possibilidade ou não do pagamento da vantagem “indenização de campo”, 
prevista no art. 16 da Lei nº. 8.216/1991, ao servidor púbico temporário contratado por tempo determinado, nos 
termos da Lei nº. 8.745/1993; 

2) a Turma Recursal de origem reconheceu o direito ao pagamento da referida verba [negou provimento ao 
recurso do réu]; 

3) a Presidência da TRU 5ª Região entendeu que: 3.1) a divergência jurisprudencial já foi dirimida na 34ª Sessão 
Ordinária [15 de março de 2021]; 3.2) o acórdão recorrido está no mesmo sentido do julgamento da TRU – 5ª 
Região. 

Confira-se o trecho da decisão de inadmissão: 
  
Sobre a possibilidade de pagamento da indenização por trabalho de campo a servidores temporários, 
contratados sob a égide da Lei nº. 8.745/91, esta TRU/5ª Região, na 34ª Sessão Ordinária, já dirimiu a 
divergência. Confira-se o julgado in verbis: 
“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. 
[...] 
O cerne da divergência consiste na possibilidade ou não de a vantagem pecuniária denominada indenização 
de campo, prevista no art. 16 da Lei nº. 8.216/1991, ser paga a servidor púbico contratado por tempo 
determinado na forma da Lei nº. 8.745/1993. 



A previsão legal existente no ordenamento jurídico pátrio a respeito da indenização de campo está 
estabelecida no artigo 16 da Lei nº. 8.216/91, in verbis: 
“Art. 16. Será concedida, nos termos do regulamento, indenização de Cr$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
cruzeiros) por dia, aos servidores que se afastarem do seu local de trabalho, sem direito à percepção de 
diária, para execução de trabalhos de campo, tais como os de campanhas de combate e controle de 
endemias; marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa, saneamento 
básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais”. 
Por sua vez, o Decreto nº. 5.992/2006, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da administração 
federal direta, autárquica e fundacional, estabelece em seu art. 4º que “A indenização de que trata o art. 16 
da Lei nº. 8.216, de 13 de agosto de 1991, será devida aos servidores de toda e qualquer categoria funcional 
que se afastar da zona considerada urbana de seu município de sede para execução de atividades de 
campanhas de combate e controle de endemias, marcação, inspeção e manutenção de marcos divisórios, 
topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais.” 
Consoante se extrai do dispositivo legal em comento, os servidores de toda e qualquer categoria funcional 
têm direito à indenização de campo estabelecida no artigo 16 da Lei nº. 8.216/91, motivo pelo qual entendo 
não haver justificativa para o não pagamento do referido benefício aos servidores temporários do IBGE 
que realizem as atividades estabelecidas no aludido artigo. 
Outrossim, oportuno destacar que a Lei nº. 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação de trabalhadores 
temporários pela administração federal, em seu artigo 11, limita-se a elencar os dispositivos da Lei nº. 
8.112/90 que se aplicam aos servidores contratados por tempo determinado, sem fazer referência a 
eventuais vantagens previstas na legislação esparsa, o que a princípio não pode obstar a incidência dessas 
normas. 
Observo, ainda, que o referido art. 11 determina a aplicação dos arts. 58 e 59 da Lei nº 8.112/90, que 
disciplinam o pagamento de diárias aos servidores temporários, vantagem que em tudo se assemelha àquela 
sobre a qual versa o processo. 
Por fim, cumpre enfatizar que, ao reconhecer o direito dos servidores temporários do IBGE à percepção da 
indenização de campo, não se está estendendo a estes vantagens não previstas em lei, nem mesmo 
aumentando vencimentos de servidores, malferindo, desta forma o princípio constitucional da separação 
dos poderes e a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque, conforme já exaustivamente 
sustentado, o direito ao pagamento de indenização de campo está previsto expressamente no artigo 16 da 
Lei nº. 8.216/91 e no artigo 4º do Decreto nº. 5.992/06. 
Assim, é devido o pagamento da vantagem pecuniária denominada indenização de campo a servidores 
temporários contratatados sob a égide da Lei nº. 8.745/91, uma vez preenchidos os requisitos do art. 16 da 
Lei nº. 8.216/91. 
Ante o exposto, voto no sentido de admitir e negar provimento ao incidente de uniformização 
regional”. (TRU. Processo nº 0512014-25.2017.4.05.8200. Rel. Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier 
de Mendonça. Julgado em 15/03/2021. Decisão por maioria). 
Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em consonância com o entendimento desta 
TRU, 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”. 



A Certidão de Julgamento da 34ª Sessão da TRU contém o seguinte: 
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 34ª Sessão da TRU, realizada, em 15 de 
março de 2021, decidiu, por maioria, negar provimento ao Incidente de Uniformização Regional, nos 
termos do voto da Relatora para Acórdão, Dra. Kylce Anne. Vencidos o Relator, Dr. Fábio Cordeiro, Dr. 
Flávio, Dra. Polyana. 

É caso de confirmação da decisão da Presidência da TRU – 5ª Região pelos próprios fundamentos. 

Faço a observação de que não foi fixada tese expressa naquele julgamento [0512014-25.2017.4.05.8200], não 
constando o referido julgamento na tabela de teses para balizar julgamentos futuros sobre a matéria. 

Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da decisão monocrática 
pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art. 1º da Lei nº 10.259/2001). 

Sugestão de tese: é cabível 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. 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 

Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 

  

  

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 

Juiz Federal – Relator 

 
Certidão de Julgamento da 37ª TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, conhecer o Agravo Interno mas negando-lhe provimento, nos termos do voto 
do Relator, fixando-se a tese “é cabível o pagamento da vantagem pecuniária denominada indenização de 



campo a servidores temporários contratados do IBGE, sob a égide da Lei nº. 8.745/93, uma vez preenchidos os 
requisitos do art. 16 da Lei nº. 8.216/91. 
 

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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0508303-07.2020.4.05.8200  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): João Francisco De Moura Filho  
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007) 
Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 
 
0508303-07.2020.4.05.8200 

VOTO-EMENTA 
O INSS interpôs pedido de uniformização regional contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária da 
Paraíba que negou provimento ao recurso.  
Resultado do julgamento: foi reconhecida a especialidade da atividade de trabalhado rural por exposição à 
radiação solar, sob o fundamento de ser um agente cancerígeno.  
Razões recursais: apontou divergência jurisprudencial com acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária 
de Pernambuco.  
Admissibilidade.  
O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem admitiu o incidente de uniformização [Anexo 37], o qual foi 
ratificado pela Presidente da TRU – 5ª Região. 



Conhecimento: nos termos do art. 14, caput e § 1º da Lei n.º 10.259/01, é cabível pedido de uniformização 
regional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material entre Turmas Recursais 
integrantes da mesma Região. Para que esteja configurada a divergência, é necessário fique demonstrada a 
existência de similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Acerca da similitude, entendo 
que “os acórdãos confrontados devem ter bases suficientes iguais, ou seja, não precisam se igualar em todos os 
seus mínimos detalhes, mas, apenas naquilo que for essencial, nuclear, fundamental, pois, como sustenta Robert 
Alexy, ‘nunca há dois casos completamente iguais. Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema 
se transfere, por isso, à determinação da relevância das diferenças’” 
Entendo que não ficou demonstrada necessariamente a divergência jurisprudencial.  
O acórdão recorrido reconheceu a radiação solar como agente nocivo para fins de tempo especial porque “a 
radiação solar está prevista no item “1” da Portaria Interministerial nº 09/2014/MTE/MS/MPS, de modo que se 
enquadra como agente reconhecidamente cancerígeno em humanos” 

 
3. De início, pontue-se que o reconhecimento da especialidade da atividade de trabalhador rural pela 
sentença se deu com base não no calor resultante da exposição solar, como entendido no recurso, mas, sim, 
como decorrente da exposição da parte-autora a alegado agente cancerígeno (radiação solar). 
4. A atividade foi exercida entre 1995-2010. 
5. Por sua vez, a TNU firmou a seguinte tese (Tema 170): "A redação do art. 68, § 4º, do Decreto 3.048/99 
dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele 
anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) 
ausência de descaracterização pela existência de EPI" (grifamos). 
6. Portanto, garantiu-se a aplicação da norma contida no § 4º do art. 68 do Decreto nº 3.048/99 a “períodos 
a ele anteriores”. 
7. Veja-se que a tese da TNU foi formulada quando em vigor a redação dada ao § 4º do art. 68 do Decreto 
nº 3.048/99 pelo Decreto nº 8.123/2013, que dizia: “A presença no ambiente de trabalho, com 
possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente 
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a 
comprovação de efetiva exposição do trabalhador” (grifamos). 
8. Atualmente, dispõe o § 4º do art. 68 do Decreto nº 3.048/99 que “Os agentes reconhecidamente 
cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2º e § 3º deste artigo e no caput do 
art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a 
nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição” (redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020). 
9. Ocorre que a norma prevê “agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos”. 
10. Neste sentido, a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS 09, de 07 de outubro de 2014, dispôs que: 
  
Art.  1º - 
Fica  publicada  a  Lista  Nacional  de  Agentes  Cancerígenos  para  Humanos  (LINACH),como  referê
ncia  para  formulação  de  políticas  públicas,  na  forma  do  anexo  a  esta  Portaria. 
Art.  2º  -  Os  agentes  cancerígenos  de  que  trata  a  LINACH  são  classificados  de  acordo  com  os 
seguintes  grupos: 



I  -  Grupo  1  -  carcinogênicos  para  humanos; 
II  -  Grupo  2A  -  provavelmente  carcinogênicos  para  humanos;  e 
III  -  Grupo  2B  -  possivelmente  carcinogênicos  para  humanos. 
Art.  3º  -  A  LINACH  será  atualizada  semestralmente. 
Art.  4º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação” (grifamos) 
11. Conjugando-se os termos do decreto com os da portaria acima citados, conclui-se que apenas os 
agentes previstos no item “1” da LINACH podem ensejar o reconhecimento da especialidade 
laboral. 

Já o acórdão apontado como divergente entendeu que a radiação solar não se enquadrava no conceito de radiação 
não ionizante, não emitindo qualquer juízo de valor sobre a caracterização como agente reconhecidamente 
cancerígeno, com base na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS 09, de 07 de outubro de 2014. 

Conforme já decidido por esta Turma Recursal (processo nº 0503066- 54.2014.4.05.8312), não é possível 
o reconhecimento da natureza especial por falta de previsão legal. O código 1.1.4 do Decreto nº 
53.831/1964 elenca as hipóteses, dentre as quais não se encontra a de trabalhador rural ou semelhante: 
Trabalhos expostos a radiações para fins industriais, diagnósticos e terapéuticos - Operadores de raio X, de 
rádium e substâncias radiativas, soldadores com arco elétrico e com oxiacetilênio, aeroviários de 
manutenção de aeronaves e motores, turbo-hélices e outros. Já o código 1.1.3 do Decreto nº 83.080/1979 
traz apenas a possibilidade de enquadramento por exposição à radiação ionizante: RADIAÇÕES 
IONIZANTES Extração de minerais radioativos (tratamento, purificação, isolamento e preparo para 
distribuição). Operações com reatores nucleares com fontes de nêutrons ou de outras radiações 
corpusculares. Trabalhos executados com exposições aos raios X, rádio e substâncias radioativas para fins 
industriais, terapêuticos e diagnósticos. Fabricação de ampolas de raios x e radioterapia (inspeção de 
qualidade). Fabricação e manipulação de produtos químicos e farmacêuticos radioativos (urânio, rádon, 
mesotório, tório x, césio 137 e outros). Fabricação e aplicação de produtos luminescentes radíferos. 
Pesquisas e estudos dos raios x e substâncias radioativas em laboratórios.  
É bem verdade que a TNU considerou o reconhecimento especial da exposição à radiação não ionizante 
num caso específico (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5001614- 52.2015.4.04.7122/RS).  
Contudo, o julgado não é específico aos trabalhadores submetidos à luz solar, mas genérico, baseando-se 
no caráter exemplificativo dos agentes nocivos. No nosso entender, há a necessidade de fazer um 
distinguishing, pois é evidente que não foi intenção da Corte Superior reconhecer como especial qualquer 
trabalhar submetido a luz solar. Não há qualquer evidência que a luz do sol gere a especialidade do período. 
Não é possível o reconhecimento da natureza especial por sujeição à radiação não ionizante (advinda do 
sol) por falta de previsão legal. 

Entendo que não ficou demonstrada necessariamente a divergência jurisprudencial, já que não se verificar a 
similitude fática e jurídica em torno da questão de direito material. Isto porque os acórdãos confrontados 
examinaram a questão a partir de premissas jurídicas completamente diversas, não sendo suficiente a 
circunstância de se tratar do mesmo agente [radiação solar]. 
A propósito, o acórdão da TNU sobre a questão: 

 



VOTO-EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL 
QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE 
FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS APONTADOS. CONDIÇÕES 
PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. ANÁLISE QUE SE IMPÕE APENAS PARA CONVERSÃO 
DE INCAPACIDADE PARCIAL EM TOTAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
(...) 
2. A parte recorrente não tratou de demonstrar a similitude do caso em questão com os paradigmas 
apresentados. Isso porque, no caso em tela, sequer houve a constatação da incapacidade para a atividade 
habitual. Por outro norte, também há divergência entre a atividade desenvolvida e patologias. Enquanto no 
paradigma se trata de trabalhador braçal e lombalgia ciática, no recorrido se trata de jardineiro com visão 
monocular.  
3. Para a identificação da divergência, que leva ao conhecimento do incidente, é essencial que entre o 
acórdão impugnado e o paradigma haja idêntica base fática, o que não se verifica nos autos, sob pena de 
gerar uma distorção na uniformização que se pretende fazer. 
(...) 
6. Pedido de uniformização não conhecido. 
(PUIL 0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz Federal  ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO, unânime, 
julgado em 08.03.2013). 

Dispositivo: NÃO CONHEÇO do pedido de uniformização regional.  
ACÓRDÃO 

Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo do voto-ementa do Relator. 
Composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. 
 

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 
Juiz Federal - Relator 

 
 
Certidão de Julgamento da 37ª TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por maioria, não conhecer o pedido de uniformização regional, nos termos do voto do Relator. 
Vencidos os Juízes Federais Dra. Paula Emília, Dr. Eduardo Vilar, Dr. Flávio e Dr. Glauber, que 
conheciam o recurso. 

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - 
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE 
 

33. 0520329-80.2019.4.05.8100  
Recorrente: Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos – Ect 
Adv/Proc: Procurador de Estatal 
Recorrido (a):  Cocazzo Co Confeccoes E Moda Ltda  
Adv/Proc:  Francisco Expedito Lins Ponte (CE006741) 
Origem:   1ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 
Processo n.º 0520329-80.2019.4.05.8100 

Recorrente(s): Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Advogado(a)(s): Procuradoria Federal 

Recorrido (a)(s): COCAZZO CO CONFECCOES E MODA LTDA 

Advogado(a)(s): Francisco Expedito Lins Ponte (CE 006741); Karina De Carvalho Casconcelos (CE 038302) 

Origem: Seção Judiciária do Ceará 

Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. EXTRAVIO DE ENCOMENDA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA 
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.  

  



RELATÓRIO 

  

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em face de 
Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, reformando sentença de parcial 
procedência, condenou a ECT no pagamento do valor de R$ 11.682,60 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 
sessenta centavos) a título de danos materiais, correspondentes aos danos emergentes e ao valor da postagem, por 
entender que é possível a responsabilização da ECT independentemente da declaração de conteúdo da postagem, 
desde que demonstrado o dano por qualquer meio de prova admitido em direito, além de sustentar que está 
devidamente demonstrado nos autos o dano e o nexo causal. 

  

A 1ª TR/CE entendeu que as mercadorias estavam sob a guarda da ECT que, em relação à coisa, tinha dever de 
entregá-la em bom estado, sustentando tratar-se de responsabilidade objetiva, seja pela natureza do contrato de 
encomenda postal, seja pela natureza de serviço público (Anexo 58). 

  

Defende a Recorrente/ECT (Anexo 59), no entanto, sustenta que prejuízos causados a outrem, em decorrência de 
incêndio, na unidade operacional do ECT, configura evento fortuito externo, causa de exclusão do dever de reparação, 
entendendo pelo afastamento da responsabilização da ECT. Para ilustrar a divergência colaciona paradigma da Turma 
Recursal/RN (processo nº 0511282-89.2018.4.05.8400). 

  

O MM Presidente da TRU/5ª Região, proferiu decisão dando seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de 
Jurisprudência (Anexo 65). 

  

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. 

  

Na espécie, o PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma consubstanciado no 
acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte no processo nº 0511282-
89.2018.4.05.8400 (Anexo 60). 

  

Da análise dos autos, entretanto, considero que o acórdão paradigma apontado apresenta matéria fática distinta da 
apreciada nestes autos, ou seja, não há a similitude fática entre os julgados, requisito indispensável ao conhecimento 
da divergência. 

  

É que o acórdão recorrido, proferido pela Primeira Turma Recursal do Ceará, limitou-se a condenar a ECT, no 
pagamento de indenização por danos materiais, mas rejeitando a pretensão, quanto à reparação dos danos morais, ao 
fundamento de não demonstrado prejuízo extrapatrimonial. 

  

O aresto paradigma, de seu turno, ao perfilhar tese que afasta a responsabilidade da ECT pelo extravio de mercadoria, 
somente abordou a questão atinente ao pleito indenizatório fundado no dano moral. A condenação pertinente ao dano 
material, agasalhada na sentença, vale dizer, remanesceu incólume, inclusive já executada, conforme consulta ao 
Creta da SJRN. 

  

Nesse contexto, inexistindo similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma, não se tem por 
caracterizada a divergência de interpretação. 

  



Dito de outro modo, não há paradigma válido, conforme Questão de Ordem nª 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”. 

  

Para além disto, o exame dos autos revela que a tese em questão é inovadora, dado que não ventilada nas 
contrarrazões ao recurso inominado (anexo 57), circunstância que atrai a aplicação da Questão de Ordem nº 10 da 
TNU, no sentido de que “não cabe o incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese jurídica 
inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente a Turma 
Recursal no acórdão recorrido”. 

  

Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, NÃO CONHEÇO DO INCIDENTE. 

  

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 maioria, não conhecer o incidente de 
uniformização, nos termos do voto da Relatora. Vencidos Dr. Sérgio Murilo e Dr. Fábio. 

  

Recife, data supra. 

  

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 

   
Visualizado/Impresso em 24 de Maio de 2022 as 18:12:25

 
 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por maioria, não conhecer o incidente de uniformização, nos termos do voto da Relatora. Vencidos 
Dr. Sérgio Murilo 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0504531-61.2019.4.05.8300 
Recorrente: Paulo Ricardo Gomes Da Silva 
Adv/Proc: Paulianne Alexandre Tenorio (PE020070D) e outro 
Recorrido (a):  Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e outro 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:   1ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
 

EMENTA 

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. dissídio jurisprudencial não comprovado. INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA da SÚMULA Nº 42 DA TNU. NÃO CONHECIMENTO. 

I - A Turma Recursal de origem concluiu 
pela impossibilidade de cômputo dos recolhimentos das competências de outubro/2005, agosto/2006, junho/2007 
e janeiro/2014, porquanto pagas emvalor inferior ao devido, destacando que a parte autora passou ao largo de tal 



assunto na inicial e somente efetivou a complementação após prolação da sentença, em verdadeira inovação da 
causa de pedir em fase recursal. 

II - Consoante os termos da Súmula 42 
desta TNU, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais, não se afigura possível a este colegiado adentrar a 
prova dos autos com vistas a sindicar se as circunstâncias in concreto permitiriam de fato tal conclusão. 

III- Agravo não admitido. Pedido de Uniformização não conhecido. 

RELATÓRIO 

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (Anexo 56), com fulcro no art.14, §2º e 3º, da 
Resolução586/2019 –CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a TRU, em face de decisão prolatada pelo 
Exmo. Sr. Presidente desta Turma de Uniformização Regional (Anexo 55), que negou seguimento ao incidente 
de uniformização de jurisprudência interposto. 

Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a recorrente insurge-se contra o Acórdão prolatado 
pela Primeira Turma Recursal de Pernambuco que, mantendo a sentença, concedeu o benefício de aposentadoria 
por tempo de contribuição proporcional, com DIB na DER (05/07/2018) além de pagar as parcelas em atraso 
entreDIB e DIP. Na decisão, desconsiderados os recolhimentos das competências de outubro/2005, agosto/2006, 
junho/2007 e janeiro/2014, todas pagas em valor inferior ao devido, destacando que a parte autora passou ao 
largo de tal assunto na inicial e somente efetivou a complementação após prolação da sentença (anexo 33). 

A parte autora, ora recorrente, aponta paradigma da Segunda Turma Recursal do Ceará (Anexo 36), 
segundo o qual cabe ao INSS, no indeferimento da concessão do benefício, oportunizar a complementação. Se 
não há essa oportunidade e, voluntariamente, a parte autora complementa mesmo que seja após o indeferimento, 
seria possível reconhecer a complementação e conceder o benefício. 

No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal de origem, foi negado seguimento ao presente 
incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo (Anexo 48) entendeu pela ausência de similitude fática e 
jurídica entre os acórdãos paradigma e o recorrido, e de que o recurso implicaria em reexame de matéria fática 
(Súmula nº 42, da TNU). 

Inconformada, a parte autora apresentou agravo, solicitando a apreciação da admissibilidade recursal pela 
Turma Regional de Uniformização que, em decisão monocrática, manteve a decisão agravada (Anexo 55). 



A recorrente interpôs agravo interno (Anexo 56). 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 

De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringe-se a estabilizar e uniformizar 
a jurisprudência acerca da interpretação da legislação federal que disciplina direito material, com o objetivo de 
evitar a aplicação de teses jurídicas contrárias em situações semelhantes, conforme preconiza o art. 14, “caput”, 
da Lei 10.259/2001. 

No caso em testilha, não vislumbro a demonstração da necessária divergência jurisprudencial em torno de 
questão de direito material, a ensejar o conhecimento do presente incidente. 

Analisando detidamente o julgado recorrido, verifico que, a partir do arcabouço probatório, concluiu a 
Turma Recursal de origem pela impossibilidade de cômputo dos recolhimentos das competências de 
outubro/2005, agosto/2006, junho/2007 e janeiro/2014, porquanto pagas em valor inferior ao devido, destacando 
que a parte autora passou ao largo de tal assunto na inicial e somente efetivou a complementação após prolação 
da sentença, em verdadeira inovação da causa de pedir em fase recursa (anexo 33), verbis: 

“– Verifica-se da petição inicial que o autor não tratou sobre os recolhimentos efetuados a menor, tão pouco 
sobre a possibilidade de complementação dos valores recolhidos para cômputo do período para fins de concessão 
do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Pretende, agora, ter reconhecido o recolhimento 
efetuado após a sentença e após expirado o prazo para recurso, sem que tenha havido manifestação do INSS, em 
clara violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e sem que tenha sido observado o duplo grau de 
jurisdição, posto que a sentença não pôde tratar do tema. Trata-se de verdadeira inovação da causa de pedir em 
fase recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes do STJ abaixo 
colacionados:.”   

Já o julgado paradigma entendeu pela possibilidade da complementação das diferenças das contribuições 
previdenciárias devidas, a fim de regularizar a situação do segurado, porquanto não informado pelo INSS 
quaisquer pendências nas contribuições pagas, fundando-se o indeferimento administrativo em motivo diverso. 

Em verdade, o que se conclui é que a divergência não repousa sobre as premissas de direito aplicáveis ao 
caso, mas sobre a valoração da situação in concreto. 



Neste panorama, imperiosa é a incidência da Questão de Ordem nº 22, da TNU, que assim dispõem, 
respectivamente: 

É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão 
recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma. 

De se registrar, por derradeiro, que não há que se cogitar um revolvimento das provas dos autos com vistas 
a sindicar eventual desacerto na análise e valoração promovida pelo Colegiado de origem.   

Isso porque tal medida não é permitida em sede de pedido de uniformização, cujo escopo se circunscreve 
às questões de direito (recurso excepcional ou de estrito direito). Neste sentido, o enunciado da Súmula nº 42 
desta TNU: 

Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato. 

Feitas essas considerações, sem maior digressão, a inadmissão do agravo interno é medida que se impõe. 

É como voto, excelências. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma Regional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª Região em, por unanimidade, 

INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do incidente de uniformização de jurisprudência, 

nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam 

fazendo parte integrante do presente julgado.  



De Fortaleza para o Recife, 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 

 

 
 
Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, inadmitir o agravo interno e 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0501991-16.2019.4.05.8308 
Recorrente: Yeda Miranda De Albuquerque 
Adv/Proc: Renata Celly Carvalho Miranda de Moura (PE024998) 
Recorrido (a):  Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Origem:     3ª Turma Recursal SJPE 



Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 

Processo: 0501991-16.2019.4.05.8308 

Recorrente: Yeda Miranda De Albuquerque 

Adv/Proc: Renata Celly Carvalho Miranda de Moura (PE024998) 

Recorrido (a):  Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 

Adv/Proc: Procuradoria Federal 

Origem:     3ª Turma Recursal SJPE 

Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 

  

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA QUE BUSCA DISCUTIR MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

I – Não cabe incidente de uniformização que implique reexame da matéria de fato, a teor da Súmula da TNU n.º 42, 
aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais.  

II – A discussão acerca da presença ou não dos requisitos legais exigidos para a remoção de servidor público, com 
fundamento no art. 36, § 2º da Lei n. 8.112/90, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório, não sendo passível 
de discussão em incidente de uniformização. 

III – Pedido de Uniformização não conhecido.                                                                                                      

  

VOTO 

  

Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem, interposto por YÊDA MIRANDA DE 
ALBUQUERQUE em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Pernambuco, que, ao dar provimento a recurso 
inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente demanda 
em que se postula a remoção por motivo de doença. 



  

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com paradigma consubstanciado no acórdão da 2ª Turma 
Recursal do Ceará, nos autos do processo nº 0503162-50.2019.4.05.8100 (anexos 117/118), em que esposada a tese 
de que, “nos casos em que a remoção ocorrer por necessidade de acompanhamento de familiar (listado na lei), 
dependente do servidor, a remoção não se caracteriza como ato discricionário da administração e sim de direito do 
servidor”. 

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, consoante dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 
10.259/2001, in verbis: 

Artigo 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. 

Logo se vê, portanto, que apenas dá azo a pedido de uniformização a divergência eventualmente existente entre 
decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais da mesma Região. 

De outro giro, como é cediço, a teor da Súmula da TNU n.º 42, aplicável subsidiariamente às Turmas Regionais,“não se 
conhece de incidente de uniformização que implique reexame da matéria de fato.”  

No caso em testilha, analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia gravita em torno dos requisitos legais 
exigidos para a remoção de servidor público, com fundamento no art. 36, § 2º da Lei n. 8.112/90. 

Nesse contexto, uma vez que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base no espeque probatório concreto, 
tangenciando, assim, questão eminentemente fática, não há como conhecer do pedido de uniformização manejado. 

Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, NÃO CONHEÇO DO INCIDENTE. 

  

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 Pedido de 
Uniformização Regional, nos termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 

  

De Fortaleza para o Recife, data supra. 

  

  

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

                                                                                                                                     JUÍZA FEDERAL RELATORA 

  
Visualizado/Impresso em 24 de Maio de 2022 as 18:14:10

  

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, 
decidiu, por unanimidade, não conhecer o Pedido de Uniformização Regional, nos termos do voto da 
Relatora.  

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga – Presidente da TR/PB, Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça - 
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - Presidente da TR/RN, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 



 

 

36. 0519456-28.2020.4.05.8300 
Recorrente: Fundação Coordenação De Aperfeiçoamento De Pessoal De Nível Superior - Capes 
Adv/Proc: Advocacia-Geral da União 
Recorrido (a): Luis Da Silva Souza  
Adv/Proc: Marcelo Linhares (BA016111) 
Origem:   2ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil 
EMENTA 

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

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela Fundação Coordenação De Aperfeiçoamento De Pessoal 
De Nível Superior (CAPES) em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de 
Pernambuco que, mantendo sentença de parcial procedência, reconheceu o direito do demandante em receber 09 
(nove) cotas da bolsa de estudo em função do curso de mestrado (ProfLetras) durante o período de abril a 
dezembro de 2016. 

A 2ª TR/PE entendeu que o pagamento de despesas pretéritas não pode ficar condicionado, por tempo indefinido, 
à liberação de valores pela autoridade administrativa. Defende que o ProfLetras ao informar a existência de 
mais de 800 vagas Edital 001/2015(anexo 8), o fez com amparo na existência de orçamento, pelo menos para o 



ano seguinte, 2016, de modo que a insuficiência de dotação orçamentária não poderia ser prevista pelos alunos. 
Considera ainda que não há previsão de não pagamento, o que há é um condicionamento ao orçamento, sendo 
certo que se em determinado período não há orçamento, o pagamento deveria ter ocorrido tão logo esse fosse 
aprovado, uma vez que a contrapartida fora perfeitamente cumprida pela parte autora e que o não pagamento 
da bolsa resultaria num enriquecimento ilícito por parte da Administração. 

Defende a Recorrente/CAPES (Anexo 28), no entanto, que ainda que a execução do projeto seja realizada pelas 
instituições de ensino, a definição dos prazos e dos limites para o pagamento das bolsas (execução orçamentária) 
permanece com a CAPES, portanto, sustenta que obter aprovação em seleção para o mestrado, e mesmo iniciar 
o curso, não garante a bolsa, cuidando-se de mera expectativa de direito. Para ilustrar a divergência colaciona 
paradigma da Primeira Turma Recursal/CE (0521189-81.2019.4.05.8100). 

O MM Presidente da TRU/5ª Região, proferiu decisão dando seguimento ao Incidente de Uniformização 
Regional de Jurisprudência (Anexo 43). 

Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar. 

VOTO 

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

O conhecimento do pedido de uniformização tem como requisito essencial a discrepância entre o acórdão 
recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões postas em confronto, presentes situações 
fáticas similares, adotaram teses jurídicas e conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei. 

Para comprovar a divergência entre julgados de Turmas Recursais da mesma Região deve o recorrente apontar o 
acórdão paradigma, cujo teor estaria em conflito com o acórdão atacado, a fim de possibilitar à Turma Regional 
de Uniformização a análise da tese jurídica e da similitude fática dos arestos confrontados. 

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma consubstanciado no acórdão 
proferido pela Primeira Turma Recursal do Ceará no processo nº 0521189- 



81.2019.4.05.8100 (Anexo 29). 



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 consiste na possibilidade de 
condicionar, ou não, o pagamento da bolsa de estudos da Fundação CAPES à disponibilidade orçamentária. 

Essa questão, todavia, já foi analisada por este Colegiado. 

Conforme se depreende do julgamento proferido nos autos do processo 0516806-26.2020.4.05.8100 (Relator Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge 
Neto), em sessão realizada em março de 2021, esta Turma Regional de Uniformização fixou a tese no sentido de que a concessão de bolsas 
de estudo para o ProfLetras submete-se às regras editalícias e ao Regulamento do PROEB, aprovado pela Portaria 209/2011/CAPES, 
dependendo sua concessão da disponibilidade orçamentária. Confira-se excerto do julgado: 

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

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

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

Por oportuno, colaciono trechos do julgado paradigma, ao qual ora me filio: 



(...)Com efeito, a seleção para o mestrado profissionalizante não significa automaticamente a seleção para bolsa de estudos, sendo o ingresso 
no programa de pós-graduação e a concessão da bolsa coisas distintas e independentes. De fato, enquanto a seleção para o mestrado foi feita 
pelas universidades, as bolsas foram concedidas pela CAPES. Assim, obter aprovação em seleção para o mestrado, e mesmo iniciar o curso, 
não garante a bolsa da CAPES, cuidando-se de mera expectativa de direito. Nesse sentido, é plenamente possível a existência de aluno não 
bolsista, pois compete à CAPES fazer a avaliação, dentro de sua política de fomento à pesquisa, de quais áreas e cursos e pesquisas vão ser 
financiadas em cada momento, e assim, diante do preenchimento de determinados requisitos, conceder a bolsa de estudos. Ora, um destes 
requisitos, sem dúvida, é a disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC. 

As limitações orçamentárias aplicáveis à hipótese e a inexistência de direito automático à bolsas de estudo constam, inclusive, de Resolução 
editada pela Coordenação Nacional do ProfLetras: 

"Art. 1º A concessão de bolsa de estudo aos alunos matriculados no ProfLetras é de exclusiva competência da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), como agência financiadora, em consonância com suas regras e normas vigentes, o estabelecido no 
Edital do Exame Nacional de Acesso e demais normas do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS). 

Parágrafo único. A classificação do candidato no Exame Nacional de Acesso ao PROFLETRAS não é garantia de concessão de bolsa de 
estudo. 

Art. 2º A concessão do quantitativo de bolsas estará condicionada à disponibilidade orçamentária da CAPES, em consonância com a Portaria 
nº 61, de 22 de março de2017." 

Outrossim, o item 1.5 do edital de Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) expressamente previu que a concessão da bolsa estava 
diretamente condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC. Ao edital foi dada ampla publicidade, de maneira que 
era de conhecimento de todos, inclusive da parte autora ao nele aderir. 

Portanto, não houve violação de direito subjetivo, ou mesmo ao princípio da isonomia, já que todos os alunos da terceira turma (a turma da 
parte autora) estavam na mesma situação: não fornecimento de bolsa de estudo decorrente de falta de dotação orçamentária.” 

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



Como se vê, o acórdão impugnado está em desalinho à recente tese fixada pela TRU da 5ª Região. 

Ante todo o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização Regional e dar-lhe provimento para reafirmar a tese que a concessão de 
bolsas de estudo para o ProfLetras submete-se às regras editalícias e ao Regulamento do PROEB, aprovado pela Portaria 
209/2011/CAPES, dependendo sua concessão da disponibilidade orçamentária e julgar improcedente o pedido autoral. 

É como voto, excelências.  

ACÓRDÃO 

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

De Fortaleza para o Recife, 

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL 

JUÍZA FEDERAL RELATORA 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo 
em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao 
incidente de uniformização, 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ªTR/CE 
 

37. 0500730-28.2019.4.05.8304  
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Maria Eduarda Leite Silva  
Adv/Proc: João Paulo Rodovalho de Oliveira (PE027827) 
Origem: 1ª  Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto 
PROCESSO 0500730-28.2019.4.05.8304 
 
 
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 pelo INSS em face de decisão da Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que 
inadmitiu Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência (anexo 60). 

 
O acórdão da 1ª Turma Recursal de Pernambuco (anexo 47) deu provimento ao recurso da parte autora, julgando procedente o 

pedido de concessão de benefício assistencial (BPC-LOAS). O referido colegiado reputou comprovada a miserabilidade. 
  
Foi interposto Incidente de Uniformização Regional (anexo 49), indicando como paradigma o acórdão proferido pela 3ª Turma 

Recursal do Ceará, nos autos do Processo nº 0516802-96.2014.4.05.8100 (anexo 50). 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. Passa-se 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 procedente a demanda por entender preenchido o requisito 

da miserabilidade, ainda que a renda per capita fosse superior a ¼ do salário mínimo, nos seguintes termos: 
 
No caso em apreço, foi realizado laudo social (anexo 39), em que restou comprovado que a recorrente reside apenas com seus 
genitores e com seu irmão menor de idade. A genitora da recorrente declarou que seu núcleo familiar possui renda em torno 
de R$ 1342,00, advindos do salário do genitor e do benefício programa Bolsa Família recebido pela genitora. 
Ademais, analisando as condições de vida do núcleo familiar, constato que a demandante reside em uma casa humilde, com 
chão revestido por cimento batido e coberta por telha e madeira, paredes sem pintura e vários pontos da casa em péssimo 
estado de conservação. Ainda, o referido imóvel é guarnecido de poucos móveis e utensílios domésticos, que são, em sua 
maioria, antigos. Não há no imóvel nenhum bem de grande valor que desautorize a concessão do benefício. No referido imóvel 
foi encontrado: 1 geladeira, 1 fogão, 1 mesa com 6 cadeiras, dentre outros móveis. 
Assim, tem-se por satisfeito o requisito da miserabilidade. 
 
No acórdão paradigma, por sua vez, a improcedência do pedido fundamentou-se no fato de que a renda mensal per capita 

ultrapassava o patamar de ¼ do salário mínimo e que não foram comprovados gastos extraordinários evidenciando a hipossuficiência do grupo 
financeiro. O julgado pontuou ainda que o critério da renda per capita não pode ser considerado isoladamente na aferição da miserabilidade. 
Pelas próprias decisões do STF que reconheceram a insuficiência do critério legal de renda per capita familiar inferior a ¼ do salário mínimo, 
a análise da miserabilidade deve ser feita caso a caso, à luz das provas e peculiaridades fáticas de cada processo. 

 
Portanto, para aferir se existe ou não hipossuficiência econômica no caso vertente, é imprescindível reexaminar fatos e provas, o 

que é vedado na angusta via recursal eleita. 
 
Dessa forma, divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido e adotar o fundamento do acórdão paradigma demandaria 

uma reanálise dos parâmetros adotados, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, diante do 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, data da sessão. 
 

 
ANDRÉ DIAS FERNANDES 

Juiz Federal Relator 
3ª TR/CE 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo 
em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 
 



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

38.  0516921-29.2020.4.05.8300 
Recorrente:  Fundação Coordenação De Aperfeiçoamento De Pessoal De Nível Superior - Capes 
Adv/Proc: Advocacia-Geral da União 
Recorrido (a): Anderson Wagner Cavalcanti Das Neves  
Adv/Proc:  Malebranche Marcelo de Carvalho Magalhães (PE026338) 
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 
 

VOTO-EMENTA 
 
 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFERTA DE VAGAS DE MESTRADO. 
PAGAMENTO DE BOLSA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PREVISÃO 
EXPRESSA NA RESOLUÇÃO DA CORDENAÇÃO NACIONAL DO CERTAME E NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO, MAS DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DO CANDIDATO A BOLSA. 
DIFERENÇA ENTRE O PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO E O PROCESSO DE CONCESSÃO DA BOLSA, CADA UM 
A CARGO DE INSTITUIÇÕES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO PU REGIONAL 0516806-26.2020.4.05.8100. 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO. 

1 - Trata-se de pedido de uniformização manejado em face de acórdão da 3ª TR/PE, em que se condenou a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) ao pagamento de valores atrasados a título de bolsa de estudos para aluno do Mestrado Profissional em 
Letras (ProfLetras.) 

2 – Em sede de Pedido de Uniformização, argui a recorrente que o entendimento da 3ª TR/PE diverge do entendimento da 1ª TR/CE, firmando 
no acórdão paradigma, segundo o qual a aprovação na seleção do ProfLetras não assegura, automaticamente, a obtenção de bolsa de estudos a 
cargo da Capes.  

3 – Examinando-se o acórdão recorrido, observo que ele diverge da tese firmada por esta TRU, no julgamento do PU Regional 0516806-
26.2020.4.05.8100, Rel. Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto, nos seguintes termos: 

A concessão de bolsas de estudo para o ProfLetras submete-se às regras editalícias e ao Regulamento do PROEB, aprovado pela Portaria 
209/2011/CAPES, dependendo sua concessão da disponibilidade orçamentária. 



4 – Impõe-se, assim, o provimento do presente Pedido de Uniformização, determinando-se o retorno dos autos à origem, para adequação do 
julgado à tese firmada pela TRU/5ª Região.  

5 – Pedido de Uniformização provido.  

  

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, 13 de dezembro de 2021. 

  

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo 
em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao pedido 

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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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.  0505611-44.2020.4.05.8100 
Recorrente:  Antonio Pereira Da Silva 
Adv/Proc: Renato Pires Lucas (CE029538) 
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS 
Adv/Proc:  Procuradoria Federal 
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

 

VOTO-EMENTA 
 
 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DISCUSSÃO SOBRE FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. AUSÊNCIA DE PARADIGMA VÁLIDO. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 DA TNU. 
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

1 - Trata-se de agravo interno manejado em face da decisão do Exmo. Presidente da TRU, que negou provimento a agravo em pedido de 
uniformização, no qual o recorrente discute o valor dos honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante apreciação equitativa.  

2 – O agravante sustenta que houve violação do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto haveria uma ordem de critérios para arbitramento 
dos honorários sucumbências que não foi observada na origem. Aponta paradigmas da TR/SE, da 3ª TR/CE e do STJ. Nenhum desses julgados, 
contudo, supre o requisito legal necessário para a demonstração de dissídio regional.   

3 – Por força do art. 14, §1º, da Lei 10.259/2001, o pedido de uniformização regional é cabível apenas quando for evidenciada divergência entre 
turmas da mesma região. Logo, eventual divergência de entendimento entre a 3ª TR/CE e o STJ não pode ser solucionada por meio de incidente 
regional.  



4 – Em virtude do mesmo art. 14, §1º, somente a divergência entre diferentes turmas pode ensejar pedido de uniformização. Logo, o precedente 
da própria 3ª TR/CE não dá ensejo a dissídio que possa ser solucionado por incidente de uniformização.  

5 – Finalmente, o acórdão da TR/SE versou sobre a interpretação do artigo 20 do CPC de 1973 e não sobre o art. 85 do CPC de 2015. Logo, não 
está configurada divergência de interpretação sobre a mesma lei federal.  

6 – Ainda que assim não fosse, nota-se que a matéria em discussão tem natureza processual. No ponto, alega a parte recorrente, “não se requer 
em momento algum a valoração de provas e/ou fatos, mas tão somente a aplicação correta do CPC”.  

7 – A matéria processual não pode ser discutida em incidente de uniformização, conforme art. 14 da Lei 10.259/2001 e súmula 43 da TNU (não 
cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual).  

8 – Agravo interno, conhecido e improvido.  

  

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 agravo interno nos termos do voto do 
relator. 

  

Recife, 13 de dezembro de 2021. 

  

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 



Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo 
em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer e 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0516769-15.2019.4.05.8300 
Recorrente:  Rafael Xavier Da Silva 
Adv/Proc: Defensoria Pública Da União 
Recorrido (a): Estado De Pernambuco e outros 
Adv/Proc:  Procurador do Estado 
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

 

VOTO-EMENTA 

  

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. SAÚDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO 
INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PDCT) DO SUS. POSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO JUDICIAL, DESDE QUE PRESENTES, CUMULATIVAMENTE, AS SEGUINTES CONDIÇÕES: A) COMPROVAÇÃO, 
POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU 
NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA DAQUELES FORNECIDOS PELO SUS; B) 
INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE DE ARCAR COM O CUSTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO; C) 



DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO, POR ÓRGÃO OU ENTIDADE ACREDITADA, SEGUNDO 
PADRÕES DE MEDICINA POR EVIDÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ PARA 
FORNECIMENTO DE FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS (TEMA 106, STJ). PU PROVIDO. 

1 - Trata-se de pedido de uniformização manejado contra acórdão da 3ª TR/PE, em que se aponta paradigma da TR/RN. Admitido na origem, o 
Exmo. Presidente da TRU deu seguimento ao PU.  

2 – Alega a recorrente a configuração de dissídio porquanto a 3ª TR/PE entendeu não ser possível a determinação judicial para a realização do 
procedimento médico de oxigenoterapia hiperbárica, por não ser aprovado pelo SUS, ao passo que a TR/RN decidiu que o ausência de 
incorporação desse procedimento ao SUS não obsta a concessão judicial da pretensão.   

3 – O STJ, ao julgar o tema 106, definiu parâmetros para a concessão judicial de fármacos não incorporados aos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas do SUS – PDCT, nos seguintes termos: 

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade 
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 

4 – Nos termos da Lei 9.782/99, a ANVISA tem competência para registros e controle de fármacos, mas não de procedimentos médicos. Assim, 
as diretrizes definidas pelo STJ devem ser adaptadas, em sua essência, para a prestação excepcional de procedimentos médicos não incluídos 
nos PDCT do SUS.  

5 – Nesses termos, proponho a fixação da seguinte tese:  

É possível a concessão de ordem judicial para a realização de procedimento médico não incluído nos protocolos do SUS, 
desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:  

a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do 
procedimento, assim como da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS;  

b) incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do procedimento médico;  



c) demonstração técnica da eficácia do procedimento, por órgão ou entidade acreditada, segundo padrões de medicina por 
evidência.  

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 do pedido de uniformização nos termos do voto 
do relator. 

  

Recife, 13 de dezembro de 2021. 

  

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo 
em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, decidiu, por maioria, conhecer e dar provimento do pedido de 
uniformização, nos termos do voto do Relator, fixando a tese: “É possível a concessão de ordem judicial para a realização de procedimento 
médico não incluído nos protocolos do SUS, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: a) comprovação, por meio de 
laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do procedimento, assim como da ineficácia dos 
tratamentos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do procedimento médico; c) demonstração 
técnica da eficácia do procedimento, por órgão ou entidade acreditada, segundo padrões de medicina por evidência.” Vencidos Dr. Glauber 
e Dr. Joaquim Lustosa. 



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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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. 0510957-95.2019.4.05.8201  
Recorrente:  Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística - IBGE 
Adv/Proc: Procuradoria Federal 
Recorrido (a): Ícaro Soares Bolconte  
Adv/Proc:  Maria Edneusa Lucena Barbosa (PB001560) e outro 
Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

 

VOTO-EMENTA 
 
 

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. INDENIZAÇÃO DE CAMPO PARA SERVIDOR 
TEMPORÁRIO DO IBGE. ACÓRDÃO DE ORIGEM FIRMADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TRU. 
QUESTÃO DE ORDEM 13 DA TNU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU que negou seguimento ao Pedido de Uniformização Regional 
interposto contra acórdão que reconheceu o direito da parte autora, servidor temporário do IBGE, à percepção da verba denominada indenização 
de campo.  

2 - Observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta TRU, firmada a partir do julgamento do Pedido de 
Uniformização n.º 0512014-25.2017.4.05.8200, Rela. Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça, no qual ficou assentado que:  

...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. 



3 - Aplica-se à espécie, portanto, a Questão de Ordem n.º 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.  

4 – Nesse contexto, não há reparo a ser feito à decisão recorrida que negou seguimento ao PU.  

5 – Ante o exposto, conheço e nego provimento ao 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, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto 
do relator. 

  

Recife, 13 de dezembro de 2021. 

  

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo 
em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, decidiu, por unanimidade, conhecer o Agravo Interno mas 
negando-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, fixando-se a tese “é cabível o pagamento da vantagem pecuniária denominada 
indenização de campo a servidores temporários contratados do IBGE, sob a égide da Lei nº. 8.745/93, uma vez preenchidos os requisitos do 
art. 16 da Lei nº. 8.216/91. 



 

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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 

42. 0505222-81.2019.4.05.8201 
Recorrente:  Ana Lucia Freire Cantalice 
Adv/Proc:  Gisele Dos Santos Buchele (PB015320B) 
Recorrido (a): União  
Adv/Proc:  Advocacia Geral Da União 
Origem: Turma Recursal SJPB 
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 

VOTO-EMENTA 
 
 

PU REGIONAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA 
TERMINATIVA. DISCUSSÃO SOBRE INTERESSE DE AGIR EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 
PROCESSUAL. SÚMULA 43 DA TNU PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.  

1 - Trata-se de pedido de uniformização manejado em face de acórdão da TR/PB, em que se deixou de conhecer o recurso inominado, em virtude 
de ter sido interposto em face de sentença terminativa fundada na ausência de interesse processual em ação de repetição de indébito tributário. 

2 – Em sede de Pedido de Uniformização, argui o autor que o entendimento da TR/PB diverge do entendimento de outras turmas recursais da 
SJPE, que entendem ser dispensável prévia negativa da administração para a configuração de interesse processual em ações de repetição de 
indébito.  

3 – Examinando-se o acórdão recorrido, observo que o recurso inominado não foi conhecido por ter sido interposto contra sentença terminativa. 
Ainda que não conhecendo do recurso, o acórdão registra que o autor não te interesse processual.  

4 – Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência da TNU: 



PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 43 DA TNU. 
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5003151-52.2015.4.04.7100, FREDERICO 
AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO) 

5 - Impõe-se, assim, reconhecer a aplicabilidade da Súmula 43 da TNU ao caso em exame (não cabe incidente de uniformização que verse sobre 
matéria processual).  

6 – Pedido de Uniformização, não conhecido.  

  

ACÓRDÃO 

  

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

  

Recife, 13 de dezembro de 2021. 

  

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 

Juiz Federal Relator 

 

Certidão de Julgamento da 37ª Sessão da TRU 

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo 
em epígrafe, na 37ª Sessão da TRU, realizada, em 13 de dezembro de 2021, decidiu, por unanimidade, não conhecer do pedido 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, 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 André Dias Fernandes – Presidente da 3ª TR/CE (em substituição ao titular), 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 

 


