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QUESTÃO DE ORDEM PENDENTE PARA A 39ª TRU
Processo está pendente de questão de ordem a ser apresentada na 39ª TRU
por divergência entre a proclamação do resultado na sessão (vide gravação), por
unanimidade, e o voto vencido no anexo 42 (por maioria).
VOTO-EMENTA [VENCIDO]
1) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA
TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA
RECURSAL RECORRIDA. PROVIMENTO PARA CONHECER DO
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
2) DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONSTITUI
HIPÓTESE DE DANO MORA IN RE IPSA, MAS PODE SE ENQUADRAR EM
DANO MORAL SUBJETIVO DEPENDENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. ALEGAÇÕES FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE NA
MERA ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA CORRIGIDA JUDICIALMENTE.
FUNDAMENTO ADICIONAL: RESOLUÇÃO PRONTA E EFICAZ DO
PROBLEMA
DENTRO
DE
UM
PRAZO
RAZOÁVEL.
MERO
ABORRECIMENTO.
3) INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO COM A
FIXAÇÃO DE TESE.
A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 39] contra a decisão monocrática
[Anexo 38] da Presidência da TRU – 5ª Região que negou seguimento ao
agravo inominado, confirmando, por sua vez, a decisão da Presidência da TR-

PB [Anexo 34] que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de
Jurisprudência. Fundamento: necessidade de reexame de prova.
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
Razões recursais: 1) o destrancamento do recurso porque a pretensão
recursal não envolve o reexame de matéria fático-probatória; 2) apontou a
divergência jurisprudencial com o acórdão da 2ª TR-PE.
1. Trata, a presente lide, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (Por Danos Morais
Sofridos), ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, ora RECORRIDO;
2. Para fundamentar a pretensão autoral, alegou-se e se comprovou que o
RECORRIDO, de forma desavisada bloqueou o benefício previdenciário
recebido pelo RECORRENTE, sob a alegação de que a mesma não teria
comparecido à perícia médica;
3. Contudo, a RECORRENTE jamais recebeu qualquer comunicado prévio
sobre a necessidade de realização da malsinada perícia, razão pela qual, o
bloqueio do benefício deste ocorreu de maneira indevida;
4. Defendeu-se, ainda, que a conduta ilícita levada a cabo pelo RECORRIDO
submeteu o RECORRENTE a intenso sofrimento, especialmente porque,

enfermo e sem o recebimento do respectivo benefício, sua única fonte de renda,
orçado no valor de um salário mínimo, o RECORRENTE:
4.1. Deixou de comprar os remédios de que necessita;
4.2. Passou fome, sendo obrigada a se valer da ajuda de terceiros para poder
se alimentar;
4.3. Perdeu tempo útil de vida, na busca de reativar o benefício;
(...)
25. Em suma, os entendimentos jurisprudenciais contraditórios podem ser
assim resumidos:
25.1. Para a Turma Recursal da Paraíba, o bloqueio indevido de benefício
previdenciário que não seja superior a 30 (trinta) dias não é capaz de causar
ofensa aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor;
25.2. Para a 2ª Turma Recursal de Pernambuco, o bloqueio indevido de
benefício previdenciário realizado pela Administração Pública, de per si,
ocasiona danos de ordem moral, não importando se o bloqueio foi inferior ou
superior a 30 (trinta) dias;
26. Assim, restando indubitável o conflito de entendimentos entre a Turma
Recursal da Paraíba e a 2ª Turma Recursal de Pernambuco, deve esta E. TRU
dar prevalência ao entendimento desta última;
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’”
Entendo que ficou demonstrada a divergência jurisprudencial, nos seguintes
termos:
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma
RESPONSABILIDADE
CIVIL. EMENTA CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DANO
ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO. MORAL. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO
DO
BENEFÍCIO.
NÃO AUXÍLIO-DOENÇA.
ILEGALIDADE
COMPARECIMENTO
À
AGÊNCIA
DA NA
CONDUTA
DA
AUTARQUIA.
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO.
MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pela parte - Infere-se dos autos que o benefício recebido
autora contra sentença que julgou seu pedido pela autora foi bloqueado abruptamente por
improcedente de danos morais em virtude do evidente equívoco da autarquia previdenciária,
INSS
ter
bloqueado
seu
benefício que não deu uma justificativa plausível para a
conduta perpetrada.
previdenciário.
2. Extrai-se da sentença de mérito que: “ ... O - Não obstante se tratar de responsabilidade
autor alega que: a) no mês de maio de 2018, ao objetiva do Estado (não cabendo perquirições
se dirigir à agência bancária para receber o acerca da culpabilidade, porquanto necessária
benefício previdenciário, foi surpreendido com o apenas a existência de ato praticado pela
bloqueio da referida verba; b) procurou Administração Pública, do nexo de causalidade
do
dano
sofrido
pela
imediatamente o PROMOVIDO, a fim de saber e
o motivo do bloqueio do seu benefício, uma vez vítima para fins de indenização), é de se relevar
que sempre o recebeu regularmente, consoante que, no caso dos autos, res
a
negligência
da
Autarquia
se infere do protocolo de atendimento patente
registrado sob a rubrica SSA 2018.511.560.71 previdenciária no seu proceder.
e registro de ocorrência para reativação nº bem pontuado na sentença: “Todavia, quanto
pagamento
do
404.565; c) foi informado que o bloqueio do seu ao
benefício se deu em razão do seu não período de 01/05/2017 a 22/05/2017, no valor
comparecimento à Agência da Previdência de R$ 1.106,36, a autarquia ré não logrou êxito
explicar
o
motivo
pelo
qual
Social, para fins de realização de perícia em
médica;
d)
jamais
recebeu
qualquer o pagamento esteja invalidado e bloqueado
comunicado ou carta para comparecer à (anexo 9). Ainda que instada a esclarecer tal
Agência; e) somente no mês de junho de 2018 ponto, a ré não logrou êxito, apenas se
foi informado que os valores referentes ao manifestando quanto à inexistência de pedido
Benefício De Aposentadoria por Invalidez de prorrogação no prazo (v. documentos de
haviam sido reativados, e sua previsão de anexo 18 e 19). Há, pois, de ser reconhecido o

pagamento seria no dia 12/06/2018, conforme direito ao recebimento das verbas referentes ao
Histórico de Créditos.Da análise do Histórico de benefício de auxílio doença até 22/05/2017, em
Créditos (anexo 8), observa-se que os valores conformidade com a sentença proferida no
referente ao benefício do autor são sempre processo
judicial
nº
0503120creditados no primeiro dia útil do mês 76.2016.4.05.8303. (...) In casu, constato que
subsequente à competência, ou seja, os os fatos narrados na inicial causaram não
valores referentes ao mês de maio de 2018 apenas meros dissabores à parte autora, mas
deveriam ser creditados em 01/06/2018, extrapolaram esse patamar, sendo devida a
entretanto
foram
creditados
em indenização, eis que a cessação do pagamento
12/06/2018.Assim, verificamos que a autarquia do benefício auxílio doença – em conformidade
ré sanou as causas que deram origem a com o determinado judicial – , que possui
suspensão do benefício do demandante. caráter alimentar, trouxe perdas inestimáveis,
Ademais, verificamos que o requerente recebeu dificultando a manutenção de condições dignas
seu benefício 11 (onze) dias após a data que de vida do autor e de sua família.”
costumava receber.Em relação aos danos
morais, pode-se dizer que, em geral,
prescindem de prova, devendo existir apenas a
prova dos fatos que ocasionaram o dano. O
arbitramento de reparação por danos
extrapatrimoniais será cabível quando presente
fato idôneo, apto a causar ofensa aos direitos
de personalidade.Nesse sentido, entendo que a
suspensão que ocasionou um atraso no
pagamento do benefício do autor, em 11 (onze)
dias, não é hábil a acarretar um abalo moral.
Para a caracterização do dano moral seria
necessário que o autor comprovasse que o
ocorrido ultrapasse o mero dissabor, o que não
é o caso dos autos.Sendo assim, incabível o
pleito de indenização por danos morais......”.
3.Na hipótese dos autos, não há que se falar em
dano moral, pois não há abalo psíquico gerado
pelo acontecido.
Tese: o bloqueio indevido não constitui hipótese Tese: o bloqueio indevido constitui hipótese de
de dano moral in re ipsa, dependendo das dano moral in re ipsa.
circunstâncias do caso concreto. A resolução
pronta do problema dentro do prazo razoável
afasta o dano moral.

Entendo que a pretensão não envolve necessariamente o reexame de matéria
fático probatória conforme apontado pela Presidência da Turma Recursal,
corroborado pela Presidência – TRU 5ª Região.
De maneira bastante técnica, o recorrente-autor não adentrou em questão da
matéria fática [não revolveu as premissas fáticas do acórdão recorrido], mas
pretende firmar uma tese acerca do dano moral em matéria previdenciária, a
saber: “se o bloqueio indevido de benefício previdenciário constitui hipótese de
dano moral in re ipsa”. O julgamento será feito a partir das premissas fáticas do
acórdão recorrido sem a necessidade de revolvimento da matéria fáticaprobatória.
Em um primeiro momento, conheço e dou provimento ao agravo interno para
conhecer do incidente de uniformização regional.
Dano moral nos casos de indeferimento do requerimento administrativo
ou eventual demora no reconhecimento administrativo do direito
É certo que qualquer pessoa pode se julgar vítima de dano moral, mas o que
caracterizará o fato jurídico digno de reparação compensatória pecuniária será
aquele que, no panorama objetivamente considerado, afetar de modo tão
intenso a aludida dignidade que alternativa outra não resta à vítima senão esse
substitutivo ou paliativo à grave lesão sofrida.
O dano moral decorre da demonstração de uma situação constrangedora,
consoante à lógica da razoável e a moralidade comum, não se prestando para
reparar situações que não ultrapassam o mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou decorram da sensibilidade exarcebada de um indivíduo.
A indenização por dano moral não almeja reparar o pretium doloris (preço da
dor), mas visa a sua compensação mediante a colocação de uma soma em
dinheiro para atenuar a ocorrência de um episódio dolorosa e deprimente que
tenha sofrido .
A condenação por dano moral cumpre uma tríplice função: 1) do lado da vítima,
atuaria como compensação pelo dano sofrido; 2) do lado do ofensor, funciona
como uma pena pelo dano causado e, ao mesmo tempo, 3) fator de inibição de
reiteração da conduta em razão da sanção. Ressalte-se que os danos materiais
e morais são independentes entre si, podendo ser cobrados de maneira
cumulativa ou isolados a partir de um mesmo fato (súmula n.º 37 do STJ).
O indeferimento de um direito ou eventual demora no seu reconhecimento
administrativo não constitui, por si só, situação apta a caracterização de dano
moral, devendo existir circunstâncias excepcionais em derredor do fato. Exige-

se uma flagrante ilegalidade, não caracterizando como tal o mero erro de
avaliação por parte da Administração.
Em
outras
palavras,
o indeferimento
indevido, suspensão/bloqueio indevida ou demora ou equívoco no
reconhecimento de direitos por parte da Administração não constitui hipótese
de dano moral objetivo [in re ipsa], mas sim de um dano moral subjetivo em
que o Juízo deve expressamente explicitar/demonstrar as circunstâncias
excepcionais. Sobre a distinção entre dano moral objetivo e subjetivo,
transcrevo a passagem abaixo:
2.2 O dano extrapatrimonial, mais do que o simples efeito de lesão, é aquele
que incide sobre objetos próprios, sobre bens da vida autônomos, consistindo
em gênero, no qual haverá espécies.
Segundo desenvolvimento doutrinário, a par das lesões a direitos da
personalidade (imagem, honra, privacidade, integridade física), o que se pode
denominar de dano moral objetivo e, ainda, que ensejam um prejuízo a partir da
simples violação da proteção a eles conferida, surgem situações outras, que,
embora não atinjam diretamente tal complexo de direitos, também
consubstanciam dano extrapatrimonial passível de compensação, por se
relacionarem com um mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua
intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis, que o ato ilícito
ou antijurídico veio a subverter.
Enquanto a primeira categoria traduz um dano aferível de plano, com a mera
lesão a um direito de personalidade, a segunda pressupõe uma maior
investigação do caso concreto, a fim de que sejam examinadas as suas
peculiaridades e, ao final, de definir se aquela determinada hipótese fática e
suas repercussões e desdobramentos, embora não tenham atingido um direito
de personalidade, ultrapassaram o que se entende por mero aborrecimento e
incômodo, alcançando sobremodo a integridade psíquica do sujeito.
É sob a ótica desta segunda categoria - danos morais subjetivos, os quais
reclamam uma análise mais pormenorizada das circunstâncias do caso
concreto - , que deve ser procedido o exame acerca do reconhecimento ou não
de dano extrapatrimonial passível de compensação em hipóteses como a dos
autos - saque indevido de numerário depositado em conta poupança.
(AgRg no AREsp 395.426/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
15/10/2015, DJe 17/12/2015)

Em situação análoga, a TNU afastou a tese do dano moral in re ipsa no caso
de indeferimento de benefício previdenciário, já que o dano moral seria subjetivo
decorrente do contexto dos autos.

PREVIDENCIÁRIO. INDEVIDO INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, SEM JUSTIFICAR O
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO.
QUESTÃO DE ORDEM 20.
(...)
6. No aresto recorrido entendeu-se que: “Com efeito, o auxílio-doença tem por
objetivo proporcionar renda ao trabalhador enfermo, sendo inegável a sua
natureza alimentar. A perícia médica comprovou que a parte autora viu-se
privada de referida renda em um momento em que passava por situação de
doença e inegável insegurança econômica. Por tais fundamentos, devido o
ressarcimento dos danos morais sofridos, assim definido como o a dor e
sofrimento decorrentes do fato.” Enquanto que, num dos julgados paradigma o
entendimento foi o de que: “No que concerne à pretensão recursal do autor, não
merecem prosperar as razões aduzidas. O dever de indenizar se perfaz com
existência do dano e o nexo de causalidade entre o dano e o fato. No caso em
apreço, o autor não comprovou a ocorrência efetiva dos danos morais,
imprescindível à condenação pleiteada. Com efeito, o simples fato do autor ter
tido o seu benefício cessado indevidamente , não enseja a ocorrência de dano
moral, na medida em que não restou comprovada a lesão à sua honra ou à sua
imagem, bem como qualquer reflexo no psíquico do indivíduo, considerandose, inclusive, que o autor é portador de problemas psiquiátricos.”
9. Todavia, não vislumbro que no caso concreto tenha havido a ponderação da
prova para justificar a condenação da autarquia. Partiu-se de uma fórmula
cerrada, qual seja, o de que o auxílio-doença tem por objetivo proporcionar
renda ao trabalhador enfermo, sendo inegável a sua natureza alimentar, sendo
que a privação da renda, pela cessação do benefício, gera inegável insegurança
econômica, justificando o ressarcimento dos danos morais sofridos.
10. Entendo que, a condenação em danos morais em virtude do cancelamento
de benefício previdenciário demanda a fundamentação no contexto fáticoprobatório, não havendo presunção de dano pelas simples cessação, devendo

eventual procedência ou improcedência ser justificada com base nas provas
dos autos.
(...)
12. Pelo exposto, CONHEÇO do incidente e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para anular o acórdão impugnado, determinando o retorno dos
autos ao juízo de origem, com a finalidade de promover novo julgamento, com
adequação ao entendimento desta TNU, no sentido de que a condenação em
danos morais em virtude do cancelamento de benefício previdenciário
demanda a fundamentação no contexto fático-probatório, não havendo
presunção de dano pelas simples cessação, devendo eventual
procedência ou improcedência ser justificada com base nas provas dos
autos. Questão de Ordem 20 deste Colegiado.
(PEDILEF 00039528120084036306, Rel. Juiz Federal FERNANDO MOREIRA
GONÇALVES, julgado em 27.04.2017)

EMENTA-VOTO RESPONSABILIDADE CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DANO
MORAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE
DIREITO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA
RAZOÁVEL.
1. A responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, conforme artigo 37, §6º
da CF/88. É dizer: basta a comprovação do nexo entre conduta e resultado
danoso para que surja o dever de indenizar. 2. A Administração deve pautar
suas decisões no princípio da legalidade. Cabendo mais de uma interpretação
a determinada lei e estando a matéria não pacificada nos tribunais, não há óbice
que haja divergência entre a interpretação administrativa e a judicial. Assim, o
mero indeferimento administrativo de benefício previdenciário não é, por si só,
razão para condenar a Autarquia em dano moral, devendo ser analisada as
especificidades do caso concreto, especialmente a conduta do ente público.
3. Hipótese em que o INSS, ao analisar o requerimento de pensão, não abusou
do seu direito de aplicar a legislação previdenciária, sendo razoável a
interpretação dada a Lei n. 8.213/91 quanto ao término da qualidade de
segurado do instituidor. Logo, legítimo e escorreito o indeferimento do benefício.
4. Recurso conhecido e provido.
(TNU, PEDILEF 200851510316411, JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FERNANDO
SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, TNU, DOU 25/05/2012.)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. DANOS
MORAIS “IPSO FACTO”. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público,
pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo
a sentença, acolheu pretensão indenizatória contra o ato que cessou,
indevidamente, o benefício de pensão por morte da parte-autora. No caso,
entendeu-se que, tendo-se em vista que o benefício tem natureza alimentar
e que a cessação decorreu de equívoco do INSS, por ele mesmo
reconhecido, o aludido ato tem potencialidade danosa para gerar dano
moral.
2. O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso,
concluiu, valendo-se da fundamentação da sentença, nos seguintes termos: A
análise da documentação apresentada permite concluir que o INSS cessou o
benefício de pensão por morte, titularizado pelos autores, de maneira
equivocada. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a autarquia reconheceu a
ocorrência do erro e o sanou. [...] No presente caso, embora a parte autora não
tenha comprovado a lesão causada em seu patrimônio moral em razão da
cessação do seu benefício previdenciário, aplica-se o entendimento do STJ, no
sentido de que 'não há falar em prova do dano moral, mas, apenas, do fato que
lhe deu causa' (REsp 595355/MG, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, DJ 11.04.2005). Isso porque se está diante de cessação indevida,
decorrente de equívoco administrativo, de benefício de natureza alimentar
devido a menor, merecedor de especial proteção por parte do Estado (arts. 4º,
5º, 6º e 7º, Lei 8.069/90). É possível, neste caso específico, presumir a
ocorrência do dano. Assim, a caracterização do dano moral depende apenas da
verificação da existência de um fato potencialmente ensejador de um
aborrecimento, humilhação ou sentimento negativo ao ofendido, prescindindo
de específica comprovação da dor sofrida, uma vez que impossível a
demonstração concreta de um sentimento.
3. O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por
entender que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da
TR/BA: “A cessação indevida do benefício de pensão por morte não gera, por
si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração dos danos
morais sofridos. 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar a
ocorrência efetiva dos danos morais, incabível se torna a indenização
pleiteada.” ***** Do voto do relator, colhe-se o seguinte: “Sustenta o autor, por
intermédio do recurso às fls. 33/37, o cabimento da condenação do INSS em

indenização por dano moral, em face da suspensão do benefício de sua
aposentadoria por invalidez, sob o argumento de, estando vivo, ser declarado
morto, e, em face do supracitado cancelamento, ter dependido de terceiros para
se manter vivo, por culpa única e exclusiva da Autarquia. Acrescenta que na
hipótese de dúvida quanto ao dano moral sofrido, teria o recorrente direito
incontroverso a ser indenizado pelo INSS, com base na responsabilidade civil
objetiva da Administração Pública.” (Processo n.º 200333007440062, relatora a
Juíza Federal Cynthia de Araújo Lima Lopes, julgado no dia 30/08/2004)
4. Omisssis
5. No caso, o incidente comporta conhecimento. Do cotejo entre o acórdão
recorrido e o julgado paradigma, observo que está caracterizada a divergência
de entendimento quanto ao direito material posto em análise nos autos.
6. A questão jurídica posta nesta demanda é a seguinte: o cancelamento
indevido do benefício de pensão por morte gera, ou não, por si só, ou seja, “ipso
facto” ou “in re ipsa”, o direito à indenização por danos morais. O acórdão
recorrido entende que sim, enquanto o paradigma concluiu em sentido
diametralmente oposto.
7. Nos termos do art. 186, bem como do art. 927, ambos do Código Civil, a
reparação de danos, morais ou materiais, via de regra, depende, entre outros,
da demonstração do caráter ilícito do ato apontado como lesivo. No caso do
dano moral, além de ilícito, necessário que se demonstre que o ato tem
potencial para abalar os elementos integrantes da personalidade, materiais ou
imateriais, como a honra, a dignidade, o bem-estar físico e psicológico (art. 5.º,
V e X, da CR/88). Como os fatos da vida são complexos e variados, e as
pessoas possuem sensibilidade bastante diferentes para lidar com eles, não é
recomendável, em nome da previsibilidade do direito e da estabilidade das
relações jurídicas, bem como em nome da busca pela objetividade e pela
coerência no tratamento judicial do tema (arts. 926 e 927 do CPC/2015), que
seja exigida prova, em cada caso concreto, acerca do abalo realmente
experimentado por aqueles que pleiteiam esse tipo de dano. Dessa forma,
adota-se a técnica de avaliar se os atos/fatos apresentados como causa de
pedir possuem, ou não, à luz da experiência compartilhada pelos julgadores,
passados e presentes, potencial para causar dano moral. Em suma, exige-se a
demonstração do potencial lesivo, não da lesão mesma. Nos casos de
demandas repetitivas, os fatos podem ser objetiva e genericamente analisados,
concluindo-se se são, ou não, geradores de danos morais “ipso facto” ou “in re
ipsa”.
8. Nos casos de cancelamentos indevidos de benefícios ou nos casos de não
concessão de benefícios tidos, posteriormente, como devidos pelo Poder

Judiciário, por exemplo, entendo que não possuem, por si só, potencial
suficiente para serem considerados como causadores de danos morais. É que
os entes públicos atuam sob as balizas da estrita legalidade e operam, no caso
do INSS, com grande volume de atendimentos, de modo que entendo que
equívocos e divergências na interpretação do fato e do direito aplicável fazem
parte do próprio funcionamento estatal, de sorte que, não havendo qualquer
circunstância a tornar o caso especialmente dramático, penso que não se deve
considerar esses atos como geradores “ipso facto” de danos morais.
9. Em tais termos, o caso é de se dar parcial provimento ao incidente de
uniformização do ente público, porém para determinar o retorno dos autos à TR
de origem, a fim de que, afastada a tese constante no acórdão recorrido, seja
realizada adequação do julgado.
(PEDILEF 50003043120124047214, JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA
BEZERRA, TNU, DOU 12/09/2017 PÁG. 49/58.)
Analisando os precedentes supra em questão, pode-se extrair as seguintes
conclusões: 1) o mero indeferimento do requerimento administrativo [ou
eventual demora no reconhecimento administrativo do direito] não constitui, por
si só, situação apta a caracterização de dano moral in re ipsa, devendo
existir circunstâncias excepcionais em derredor do fato ; 2) a contrario sensu,
exige-se uma flagrante ilegalidade, não caracterizando como tal o mero erro de
avaliação por parte da Administração; 3) compete num primeiro momento a
parte e depois ao juiz expressamente explicitar/demonstrar as circunstâncias
excepcionais.

9. Todavia, não vislumbro que no caso concreto tenha havido a ponderação da
prova para justificar a condenação da autarquia. Partiu-se de uma fórmula
cerrada, qual seja, o de que o auxílio-doença tem por objetivo proporcionar
renda ao trabalhador enfermo, sendo inegável a sua natureza alimentar, sendo
que a privação da renda, pela cessação do benefício, gera inegável insegurança
econômica, justificando o ressarcimento dos danos morais sofridos.
10. Entendo que, a condenação em danos morais em virtude do cancelamento
de benefício previdenciário demanda a fundamentação no contexto fáticoprobatório, não havendo presunção de dano pelas simples cessação, devendo
eventual procedência ou improcedência ser justificada com base nas provas
dos autos.
(...)

12. Pelo exposto, CONHEÇO do incidente e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para anular o acórdão impugnado, determinando o retorno dos
autos ao juízo de origem, com a finalidade de promover novo julgamento, com
adequação ao entendimento desta TNU, no sentido de que a condenação em
danos morais em virtude do cancelamento de benefício previdenciário
demanda a fundamentação no contexto fático-probatório, não havendo
presunção de dano pelas simples cessação, devendo eventual
procedência ou improcedência ser justificada com base nas provas dos
autos. Questão de Ordem 20 deste Colegiado.
(PEDILEF 00039528120084036306, Rel. Juiz Federal FERNANDO MOREIRA
GONÇALVES, julgado em 27.04.2017)
O entendimento acima defendido foi chancelado no julgamento do tema 182
(PEDILEF 0507558-39.2016.4.05.8500), em que a TNU firmou a seguinte
tese: “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”. Embora o precedente se refira à hipótese de seguro
desemprego, os seus fundamentos determinantes são inteiramente aplicáveis
ao benefício previdenciário, cabendo destacar o seguinte trecho para a melhor
compreensão da controvérsia.

Dessa forma, adota-se a técnica de avaliar se os atos/fatos apresentados como
causa de pedir possuem, ou não, à luz da experiência compartilhada pelos
julgadores, passados e presentes, potencial para causar dano moral. Em
suma, exige-se a demonstração do potencial lesivo, não da lesão mesma.
Tratando-se de demandas repetitivas, os fatos podem ser objetiva e
genericamente analisados, concluindo-se se são, ou não, geradores de danos
morais “ipso facto” ou “in re ipsa”.
Nos casos de suspensão ou cancelamento do pagamento de parcelas do
seguro-desemprego, posteriormente reconhecido como injustificado pelo Poder
Judiciário, por exemplo, entendo que não possuem, por si só, potencial
suficiente para serem considerados como causadores de danos morais.
É que os entes públicos atuam sob as balizas da estrita legalidade e operam,
no caso da União, através do Ministério do Trabalho, com grande volume de
atendimentos, de modo que entendo que equívocos e divergência na
interpretação do fato e do direito aplicável fazem parte do próprio funcionamento
estatal, de sorte que, não havendo qualquer circunstância a tornar o caso
especialmente dramático, penso que não se deve considerar esses atos como
geradores “ipso facto” de danos morais.

(...)
A prevalecer tese contrária, toda falha na concessão ou suspensão de
benefício previdenciário ou assistencial, por exemplo, igualmente
demandaria indenização por danos morais.
“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”. (TRU – 5ª Região, 0508329-75.2020.4.05.8500, Rel. para
acórdão Juiz Federal Glauber Alvesm, maioria, julgado na 37ª sessão realizada
em 13.12.2021)
"O fato de se tratar de verba de natureza alimentar faz presumir, é certo, que a
parte tinha necessidade do seu recebimento para a satisfação de necessidades
básicas. Mas a prevalecer essa tese, toda e qualquer ação judicial que
implicasse o reconhecimento do direito a um benefício previdenciário também
encerraria hipótese de dano moral, o que refoge à razoabilidade. Embora se
anote a existência de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a
ocorrência de dano moral decorrente de falha no processamento do
requerimento administrativo de benefício, não se cuida de dano in re ipsa. Para
tal caracterização, afigura-se indispensável analisar se o ente público agiu de
forma abusiva no ato de indeferimento, bem como se a situação concreta
carreia peculiaridades que revelem a existência de uma dor moral que supere
o aborrecimento inerente a esse tipo de situação" (3ª TRPE, Recurso Inominado
nº 05028871920154058302, Rel. Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho, Creta Data::02/02/2016 - Página N/I.)
Aplicável analogicamente também o precedente do STF abaixo firmado em
sede de repercussão geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo
público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a
indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em
momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. Recurso extraordinário provido.
(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-052015 PUBLIC 13-05-2015)
Caso concreto:
Entendo que deve prevalecer a solução do acórdão recorrido no sentido de que
o bloqueio indevido não caracteriza dano moral in re ipsa, mas pode se
enquadrar em dano moral subjetivo decorrente do contexto dos autos, cabendo
a parte autora, em um primeiro momento, explicitar em sua inicial o impacto da
conduta na sua esfera extrapatrimonial e, em um segundo momento, o Juiz
sopesar tais circunstâncias no julgamento da causa.
Os fatos que dão sustentação ao pedido de dano moral segundo narrado na
peça exordial estão relacionados com a mera ilegalidade do ato de
indeferimento administrativo. Tratando-se de dano moral subjetivo, a inicial
não traz circunstâncias concretas para delimitar o dano moral, limitando-se a
requerer a condenação dos réus tão-somente em razão da suspensão
indevida e do caráter pedagógico.

4. O PROMOVENTE recebe um benefício de Aposentadoria por
Invalidez Previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, ora PROMOVIDO (NB: 551.173.516-3), orçado no valor de R$
954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais);
BLOQUEIO INDEVIDO DO BENEFÍCIO DO PROMOVENTE
5. Ocorre que no mês de maio de 2018, ao se dirigir à agência
bancária para receber o benefício previdenciário, o PROMOVENTE foi
surpreendido com o bloqueio da referida verba;
6. Irresignado, o PROMOVENTE procurou imediatamente o
PROMOVIDO, a fim de saber o motivo do bloqueio do seu benefício, uma
vez que, de acordo com o extrato previdenciário em anexo, o
PROMOVENTE sempre o recebeu regularmente, consoante se infere do
protocolo
de
atendimento
registrado
sob
a
rubrica SSA
2018.511.560.71 e registro de ocorrência para reativação nº 404.565;
7. Na oportunidade, o PROMOVENTE foi informado que o bloqueio do
seu benefício se deu em razão do seu não comparecimento à Agência
da Previdência Social, para fins de realização de perícia médica;
8. Ocorre que, o PROMOVENTE jamais recebeu qualquer
comunicado ou carta para comparecer à Agência;

9. Ainda segundo o PROMOVIDO, seria necessário fazer um
reagendamento para que a referida perícia pudesse ser realizada em
nova data, e só após a realização da mesma, o benefício seria reativado;
CABAL ATO ILÍCITO POR PARTE DO PROMOVIDO
10. No caso em cotejo, o PROMOVIDO bloqueou o benefício do
PROMOVENTE, atribuindo a responsabilidade pelo fato à pessoa do
PROMOVENTE, sob a alegação de que este não compareceu à APS
para realizar nova perícia médica;
11. No entanto, as alegações do PROMOVIDO não refletem a realidade
dos fatos, haja vista que o PROMOVENTE só poderia comparecer à
Agência mediante comunicado formal, por meio de carta com Aviso de
Recebimento, emitida pelo PROMOVIDO, informando da necessidade
do comparecimento, o que jamais ocorreu;
12. Nesse sentido, o PROMOVENTE não tinha meios lógicos de
saber da necessidade de comparecimento para realização de nova
perícia médica sem que houvesse prévio comunicado do
PROMOVIDO, o que revela a patente negligência e ilicitude da
conduta deste;
13. De fato, o ato administrativo que deu azo ao bloqueio do benefício
do PROMOVENTE se mostra absolutamente ilícito, uma vez que foi
praticado sem a observância dos mais basilares preceitos
constitucionais. Não bastasse isso, o bloqueio ocorreu sem que o
PROMOVENTE pudesse apresentar qualquer defesa;
14. Tivesse o PROMOVIDO agido diligentemente, o benefício
previdenciário do PROMOVENTE jamais teria sido bloqueado
indevidamente;
15. Não obstante, a fim de solucionar administrativamente o problema,
e objetivando a reativação do seu benefício, o PROMOVENTE entrou em
contato com o PROMOVIDO, tendo a ocorrência sido registrada sob o nº
404.565, para providenciar a liberação dos valores do benefício, bem
como, para marcar perícia, sendo agendada perícia, na Agência da
Previdência Social de Alagoa Grande-PB, Protocolo de n° 1938511055
16. No entanto, somente no mês de junho de 2018, o PROMOVENTE
foi informado que os valores referentes ao Benefício De Aposentadoria
por Invalidez haviam sido reativados, e sua previsão de pagamento seria
no dia 12/06/2018, conforme Histórico de Créditos em anexo;
O acórdão recorrido confirmou a sentença pelos próprios fundamentos. Além
disso, o acórdão recorrido trouxe um fundamento relevante: ainda que
houvesse o bloqueio indevido, houve a resolução pronta e eficaz do problema
administrativamente, enquadrando a situação em mero aborrecimento.

2. Extrai-se da sentença de mérito que: “ ... O autor alega que: a) no mês de
maio de 2018, ao se dirigir à agência bancária para receber o benefício
previdenciário, foi surpreendido com o bloqueio da referida verba; b) procurou
imediatamente o PROMOVIDO, a fim de saber o motivo do bloqueio do seu
benefício, uma vez que sempre o recebeu regularmente, consoante se infere do
protocolo de atendimento registrado sob a rubrica SSA 2018.511.560.71 e
registro de ocorrência para reativação nº 404.565; c) foi informado que o
bloqueio do seu benefício se deu em razão do seu não comparecimento à
Agência da Previdência Social, para fins de realização de perícia médica; d)
jamais recebeu qualquer comunicado ou carta para comparecer à Agência; e)
somente no mês de junho de 2018 foi informado que os valores referentes ao
Benefício De Aposentadoria por Invalidez haviam sido reativados, e sua
previsão de pagamento seria no dia 12/06/2018, conforme Histórico de
Créditos.Da análise do Histórico de Créditos (anexo 8), observa-se que os
valores referente ao benefício do autor são sempre creditados no primeiro dia
útil do mês subsequente à competência, ou seja, os valores referentes ao
mês de maio de 2018 deveriam ser creditados em 01/06/2018, entretanto
foram creditados em 12/06/2018.Assim, verificamos que a autarquia ré sanou
as causas que deram origem a suspensão do benefício do demandante.
Ademais, verificamos que o requerente recebeu seu benefício 11 (onze) dias
após a data que costumava receber.Em relação aos danos morais, pode-se
dizer que, em geral, prescindem de prova, devendo existir apenas a prova dos
fatos que ocasionaram o dano. O arbitramento de reparação por danos
extrapatrimoniais será cabível quando presente fato idôneo, apto a causar
ofensa aos direitos de personalidade.Nesse sentido, entendo que a suspensão
que ocasionou um atraso no pagamento do benefício do autor, em 11 (onze)
dias, não é hábil a acarretar um abalo moral. Para a caracterização do dano
moral seria necessário que o autor comprovasse que o ocorrido ultrapasse o
mero dissabor, o que não é o caso dos autos.Sendo assim, incabível o pleito de
indenização por danos morais......”.
Aplicável analogicamente o precedente abaixo:
Saque criminoso em conta corrente não gera presunção de dano moral
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por
unanimidade, que o saque criminoso de valores na conta corrente não enseja
indenização por dano moral presumido, ressalvados os casos em que fique
demonstrada a ocorrência de violação significativa que supere o mero
aborrecimento e atinja algum direito de personalidade do correntista.
Com base nesse entendimento, o colegiado negou recurso especial de
correntista que teve o dinheiro criminosamente sacado e posteriormente
devolvido pelo banco do qual era cliente. O ministro relator, Marco Aurélio
Bellizze, citou jurisprudência do STJ segundo a qual as instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados aos correntistas, decorrentes

de fraudes praticadas por terceiros. Porém, segundo o ministro, isso não gera
necessariamente indenização por dano moral.
Para o ministro, no caso julgado, o correntista não demonstrou qualquer
excepcionalidade nos saques indevidos que ensejasse a compensação por
danos morais. “Embora não se tenha dúvida de que a referida conduta acarreta
dissabores ao consumidor, para fins de constatação de ocorrência de dano
moral é preciso analisar as particularidades de cada caso concreto, a fim de
verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma
significativa algum direito da personalidade do correntista (bem
extrapatrimonial)”, explicou.
Ressarcimento rápido
Consta dos autos que, em outubro de 2009, o correntista verificou quatro
saques indevidos em sua conta. Ele comunicou o fato ao banco, que
reembolsou os valores, reconhecendo que as retiradas não tinham sido feitas
pelo cliente, que foi vítima de ação criminosa.
Apesar da devolução dos valores, o correntista entrou com ação contra a
instituição financeira. Na primeira instância, o banco foi condenado a pagar R$
10.200 a título de danos morais. Ao reformar a decisão, o Tribunal de Justiça
de São Paulo entendeu que o ressarcimento dos valores foi feito pelo banco em
tempo razoável e que não havia nenhum outro fato que configurasse dano
moral.
De acordo com Bellizze, para fins de reconhecimento do dano moral e sua
respectiva quantificação, é preciso considerar, caso a caso, fatores como o valor
total sacado indevidamente, o tempo levado pela instituição bancária para o
ressarcimento e as repercussões advindas do saque indevido, entre outros.
Razoabilidade
Para o relator, quando os valores sacados de forma fraudulenta na conta são
ressarcidos pela instituição bancária em tempo hábil, não há prejuízo material
ao correntista em decorrência de defeito na prestação do serviço oferecido pelo
banco que possa caracterizar dano moral.
Segundo Bellizze, não seria razoável que o saque indevido de pequena quantia
– “considerada irrisória se comparada ao saldo que o correntista dispunha por
ocasião da ocorrência da fraude, sem maiores repercussões” – pudesse por si
só acarretar a compensação por dano moral.
Disponível
em
<<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/
noticias/Not%C3%ADcias/Saque-criminoso-em-conta-corrente-n%C3%A3ogera-presun%C3%A7%C3%A3o-de-dano-moral>> Acesso em 22.11.2017

Propostas
de
teses:
1) o indeferimento
indevido, suspensão
indevida ou demora ou equívoco no reconhecimento de direitos por parte
da Administração Previdenciária não constitui hipótese de dano moral
objetivo [in re ipsa], mas pode caracterizar dano moral subjetivo dependente
da demonstração de circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas
nos autos; 2) compete a parte autora em sua inicial, em um primeiro momento
explicitar tais circunstâncias excepcionais, devendo o Juiz expressamente
sopesá-las no julgamento da causa; 3) o eventual caráter alimentar da verba
não faz presumível a ocorrência de dano moral; 4) ainda que verificada uma
ilegalidade inicial, a resolução pronta e eficaz do problema se enquadra na
situação de mero aborrecimento.
Dispositivo:
1) CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo interno para CONHECER do
incidente de uniformização regional;
2) prosseguindo no julgamento, NEGO PROVIMENTO ao incidente 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)
com os acréscimos aqui efetuados.

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
Juiz Federal – Presidente da TRSE

“O conceito de dano moral não parece dever vincular-se, pois, a sentimento ou
sofrimento, isto é, a disposição emocionais complexas, seja qual for o seu teor,
nem a sensações íntimas, ou menos ainda, a percepções psicológicas que são,
necessariamente, aspectos subjetivos, intangíveis e inaveriguáveis, e que
variam, por definição e de modo significativo, de pessoa para pessoa; deve
vincular-se, sim, a noções jurídicas consolidadas, construídas e tuteladas pelo
ordenamento jurídico, garantidas constitucionalmente, e que dizem respeito aos
direitos fundamentais de cada pessoa”
(MORAES, Marina Celina Bodin de Moraes. Dano moral: conceito, função.
Revista Forense. Rio de Janeiro. V. 413, 360-378, jun.2011)
Parafraseando o Juiz Federal Fernando Escrivani Stefaniu:

"O dano moral pressupõe uma conduta fora do esquadro institucional. Com isso,
quero dizer que, quando uma entidade, notadamente de natureza pública ou
parcialmente pública, decide de modo a afetar a esfera jurídica de terceiros, o
cometimento de equívocos, notadamente os radicados na má apreciação do
direito ou mesmo dos fatos, enquanto postura impessoal – isto é, não orientada
por qualquer propósito de índole subjetiva indevida –, é incapaz de gerar danos
morais. Ora, o descumprimento daquela Lei em termos puramente objetivos,
seguido de comportamento institucional a ele correlato, não traz consigo
potencial para repercutir gravosamente sobre a esfera extrapatrimonial de
alguém.
Assim, por exemplo, quando o INSS nega benefícios previdenciários
indevidamente. Se sua decisão, ao ser revista judicialmente, é desfeita apenas
por erro de valoração jurídica ou fática, dela não se extrairá nenhum propósito,
explícito ou velado, de desrespeito ou menoscabo em relação ao segurado, não
havendo falar assim em dano moral".

Considerando a ratio decidendi acima, é mister enfrentar a questão a luz da
teoria dos precedentes, especialmente dos seus meios de interpretação. O
precedente nada mais é do que uma decisão judicial anterior que pode servir
de paradigma/modelo para a análise de casos futuros. A teoria dos precedentes
exige mais do que uma mera aplicação mecânica do julgado. Envolve uma
avaliação crítica da ratio decidendi a luz dos fatos materiais, admitindo-se uma
interpretação analógica e até mesmo extensiva do julgado. Em outras palavras,
não se deve desvincular a norma criada a partir do julgamento dos fatos
subjacentes que levaram àquela decisão. Neste passo, a doutrina afirma que a
interpretação de um precedente não se esgota com a decisão do órgão
responsável por sua formação, havendo uma margem de interpretação dos
órgãos judiciários subseqüentes que necessitam adaptá-lo aos casos futuros.
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE
PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE

DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 42 DA TNU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDADE FÁTICA ENTRE O
CASO RECORRIDO E O APONTADO PARADIGMA. 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 Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba que negou provimento a
recurso ordinário da parte-autora visando à reforma de sentença que
“improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em face do
INSS em razão de bloqueio no pagamento de benefício previdenciário”.
2.
O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente
perante a Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência, suscitado em face de
acórdão proferido por esta Turma Recursal.
A parte autora debate, em síntese, quanto à caracterização de dano moral por
cessação indevida de benefício previdenciário.
Vejamos como se fundamentou o r. acórdão recorrido:
3. A sentença julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: ‘Da análise
do Histórico de Créditos (anexo 8), observa-se que os valores referente ao
benefício do autor são sempre creditados entre os dias 22 e 26 do mês referente
à competência, ou seja, os valores do mês de agosto de 2018 deveriam ser
creditados entre 22/08/2018 e 26/08/2018, entretanto foram creditados em
10/09/2018 (anexo 17, fl. 1). Assim, verificamos que a autarquia ré sanou as
causas que deram origem a suspensão do benefício do demandante. Ademais,
verificamos que a requerente recebeu seu benefício 15 (quinze) dias após a data
que costumava receber. Em relação aos danos morais, pode-se dizer que, em
geral, prescindem de prova, devendo existir apenas a prova dos fatos que
ocasionaram o dano. O arbitramento de reparação por danos extrapatrimoniais
será cabível quando presente fato idôneo, apto a causar ofensa aos direitos de
personalidade. Nesse sentido, entendo que a suspensão que ocasionou um
atraso no pagamento do benefício do autor, em 15 (quinze) dias, não é hábil a
acarretar um abalo moral. Para a caracterização do dano moral seria necessário
que o autor comprovasse que o ocorrido ultrapassou o mero dissabor, o que não
é o caso dos autos. Sendo assim, incabível o pleito de indenização por danos
morais’.

4. Esta TR firmou o entendimento no sentido de ser devida a condenação do
INSS em indenização por danos morais, quando o atraso ou suspensão do
pagamento se prologar por 30 (trinta) dias ou mais, o que não é a situação em
tela, não havendo, assim, no caso, potencialidade lesiva de provocar abalos a
direitos da personalidade.
Visto o pedido formulado, nos termos do art. 14, § 10, da Lei nº 10.259/2001, c/c
o art. 14 da Resolução n º 586/2019, do Conselho da Justiça Federal, deixo de
admitir o incidente de uniformização suscitado, porquanto o acórdão
apresentado, como paradigma, traz à baila matéria fática da apreciada nestes
autos, sem similitude com o acórdão atacado que destacou o lapso ínfimo de
apenas 15 (quinze) dias. Não restou demonstrada a indispensável divergência
com súmula ou jurisprudência dominante do STJ, das Turmas de Uniformização
e/ou de Turmas Recursais.
Ainda, a análise da pretensão recursal implica volver reexame de matéria fáticoprobatória, o que figura como incompatível com a via eleita (Súmula nº 42 da
TNU). Conforme se infere na análise da petição do recurso, a parte utiliza o
recurso para pleitear a modificação do julgado proferido pela Turma Recursal
através do reexame do arcabouço probatório já devidamente apreciado.
Convém não se olvidar que a finalidade desse recurso é a defesa do direito
objetivo federal, não o direito subjetivo dos litigantes.
Por fim, não tendo havido discussão sobre todos os fundamentos suficientes que
embasam a decisão atacada, é aplicável ao caso a Questão de Ordem nº 18
desta Turma Nacional, segundo a qual ‘é inadmissível o pedido de uniformização
quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as
respectivas razões não abrangem todos eles’.
ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao incidente de interpretação de lei
federal em questão, com base no art. 14, V, c, d e f, da Resolução nº 586/19 do
CJF (RITNU) e no art. 9º, I, do Regimento Interno da Turma Recursal (RITR/PB)
Intimem-se.
João Pessoa, data supra.
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Presidente”.

3.
A d. Presidência desta TRU negou provimento a Agravo interposto
contra a inadmissão do Incidente, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pela parte autora, contra decisão da
Presidência da TR/PB que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência, sob fundamento de que o recurso implicaria em reexame de
matéria fática (Súmula nº 42 da TNU), de que não houve o devido cotejo analítico
entre os acórdãos recorrido e paradigma e de que o pedido é inadmissível tendo
em vista que a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as
respectivas razões não abrangem todos eles (Questão de Ordem nº18).
O acórdão impugnado manteve sentença de improcedência do juiz ad quo
acerca da concessão do pedido de dano moral em face ao não recebimento do
benefício previdenciário. Isso porque a Turma Recursal entendeu que para
configurar o dano moral e sua respectiva indenização se perfaz necessário um
evento hábil a acarretar abalo moral, isto é, precisaria ultrapassar a esfera do
mero dissabor do cotidiano ao qual todos estão sujeitos em algum momento, o
que não se vislumbra, pois, o pagamento do benefício atrasou em 15 (quinze)
dias de modo a não se registrar um dano moral propriamente.
A parte recorrente aduz que é devida a concessão do benefício ao passo que
se trata de um caso de responsabilidade objetiva estatal associada a teoria do
Risco Administrativo e uma vez que se realizou o bloqueio indevidamente,
restando, portanto, caracterizado o dano sofrido pela parte autora. Sendo assim,
ter-se-ia cabível a indenização pelo prejuízo moral sofrido.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2ª TR/PE (processo nº:
0502413-74.2017.4.05.8303), 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 (grifouse), tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva
norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções jurídicas
divergentes para casos similares.
Da análise dos autos, verifica-se a impossibilidade de admissão do presente
recurso, uma vez que contraria o disposto na alínea “c” do inciso V, do art. 14,
do Regimento Interno da TNU:
Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao
magistrado responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá,
de forma sucessiva:
V – não admitir o pedido de uniformização de interpretação de lei federal,
quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se:
(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos
julgados; (grifou-se)
No acordão paradigma, trazido pela parte autora, não é aduzido,
especificamente, qual foi o lapso ínfimo necessário de modo a ser cabível a
concessão do benefício que visa atacar o fundamento da decisão ou qual seria
um tempo mínimo necessário para figurar a presença de dano moral gerando a
possibilidade de indenização a parte autora.
Por outro lado, no caso dos autos, a Turma Recursal entendeu que seria
possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, apenas
quando o atraso ou suspensão do pagamento se prologa por período superior a
um prazo de 30 (trinta) dias ou mais, o que não foi o caso da parte autora, e,
portanto, entende-se que não se restou demonstrada a divergência apontada.
Nesse sentido, limitou-se a mera transcrição do julgado sem, contudo, se
desincumbir da prova do dissenso, ou seja, não promoveu o necessário cotejo
analítico dos julgados, nos termos exigidos pelo art. 14, inciso V, alínea ‘c’, do
Regimento Interno da TNU.
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 18, da TNU, segundo a qual: ‘É inadmissível o pedido de uniformização
quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as
respectivas razões não abrangem todos eles.’
Ademais, sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional.
Portanto, ele não se destina a reexaminar matéria fático-probatória, restando
impossibilitada a discussão acerca do enquadramento de fatos em determinadas
hipóteses jurídicas.
Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida quanto os acórdãos
paradigmas tiveram como fundamento as documentações apresentadas dos
autos respectivos. Neste diapasão, a argumentação trazida aos autos diz
respeito a questões de fato, uma vez que ataca os fundamentos do acórdão
impugnado para adentrar na valoração do acervo probatório que instruiu o
processo, e, consequentemente, reclamando a reanálise de provas,
impossibilitando a caracterização do incidente.
O julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade, tampouco
interpreta a lei federal de forma a divergir de qualquer outro entendimento
jurisprudencial. Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula nº 42, da TNU,
segundo a qual ‘Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato’.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado, nos termos do art. 14,
inciso V, alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘f’ da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019
(NOVO RITNU).
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.
De início, consigno 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.
Ademais, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma
observo que não está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao
direito material posto em análise nos autos, em razão da ausência de similitude
fática entre os julgados.
8.

Explico:

9.
No acórdão recorrido, a Turma Recursal da Paraíba, mantendo a
sentença, afirmou que apenas é cabível a condenação do INSS na indenização
por danos morais, em caso de atraso ou suspensão do pagamento de benefício
que “se prolongar por 30 (trinta) dias ou mais, o que não é a situação em tela,
não havendo, assim, no caso, potencialidade lesiva de provocar abalos a direitos
da personalidade”, in verbis:

“VOTO-EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO.
CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA, NA
HIPÓTESE,
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais,
formulado em face do INSS em razão de bloqueio no pagamento de benefício
previdenciário. A parte autora recorre, pugnando pela reforma da sentença.
2. A autora alega que no mês de agosto de 2018, ao se dirigir à agência bancária
para receber o benefício previdenciário referente à competência 08/2018, foi
surpreendida com o bloqueio da referida verba. Afirmou, ainda, que procurou
imediatamente o INSS, a fim de saber o motivo do bloqueio do seu benefício,
uma vez que, de acordo com “Histórico de Créditos” (anexo 8), sempre o recebeu
regularmente, consoante se infere do protocolo de atendimento registrado sob a
rubrica SSA 2018.414.489.320, e registro de ocorrência para reativação nº.
515.936, entre os dias 22 e 26 do mês referente à competência, ou seja, os
valores do mês de agosto de 2018 deveriam ser creditados entre 22/08/2018 e
26/08/2018. Assim, informa que os valores foram creditados apenas em
10/09/2018 (A17, fl. 01). Aduz, por fim, que o INSS suspendeu o seu benefício,
porque não teria comparecido à perícia médica previamente agendada.
Entretanto, o demandante sustenta que não recebeu nenhuma notificação para
comparecer à perícia médica.
3. A sentença julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: ‘Da análise
do Histórico de Créditos (anexo 8), observa-se que os valores referente ao
benefício do autor são sempre creditados entre os dias 22 e 26 do mês referente
à competência, ou seja, os valores do mês de agosto de 2018 deveriam ser
creditados entre 22/08/2018 e 26/08/2018, entretanto foram creditados em
10/09/2018 (anexo 17, fl. 1). Assim, verificamos que a autarquia ré sanou as
causas que deram origem a suspensão do benefício do demandante. Ademais,
verificamos que a requerente recebeu seu benefício 15 (quinze) dias após a data
que costumava receber. Em relação aos danos morais, pode-se dizer que, em
geral, prescindem de prova, devendo existir apenas a prova dos fatos que
ocasionaram o dano. O arbitramento de reparação por danos extrapatrimoniais
será cabível quando presente fato idôneo, apto a causar ofensa aos direitos de
personalidade. Nesse sentido, entendo que a suspensão que ocasionou um
atraso no pagamento do benefício do autor, em 15 (quinze) dias, não é hábil a
acarretar um abalo moral. Para a caracterização do dano moral seria necessário
que o autor comprovasse que o ocorrido ultrapassou o mero dissabor, o que não
é o caso dos autos. Sendo assim, incabível o pleito de indenização por danos
morais’.
4. Esta TR firmou o entendimento no sentido de ser devida a condenação
do INSS em indenização por danos morais, quando o atraso ou suspensão
do pagamento se prologar por 30 (trinta) dias ou mais, o que não é a
situação em tela, não havendo, assim, no caso, potencialidade lesiva de
provocar abalos a direitos da personalidade.
5. Desse modo, o recurso interposto pela parte autora não merece provimento.
6. Esta TR dá expressamente por prequestionados todos os dispositivos
indicados pela parte recorrente nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da
Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos,
e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12/07/2001.

7. Súmula de Julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na
data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo
a sentença do JEF de origem pelos próprios fundamentos e pelos fundamentos
acima expendidos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95. Condenação
em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e custas
processuais, suspensos na hipótese de concessão de assistência judiciária
gratuita. .” (grifei).

10.
No caso paradigma - proveniente da 2ª TR/PE (Processo nº 050241374.2017.4.05.8303) -, se reconheceu o cabimento da indenização por danos
morais, em caso de bloqueio indevido de pagamento de auxílio-doença, em
razão do “caráter alimentar”, o que “trouxe perdas inestimáveis, dificultando a
manutenção de condições dignas de vida do autor e de sua família”.
11.
Assim, vê-se que o julgado da Turma Recursal de origem se baseou em
circunstância fática cuja revisita é vedada em sede de incidente de
uniformização: ali se entendeu que não houve o dano em decorrência do ato
administrativo; elemento fático (dano, lesão) cuja presença se faria necessária
para fins de comparação com o caso paradigma.
12.
Ainda que se entendesse que o dissídio estaria na própria divergência
fática – o que foge ao comando legal que apenas prevê a admissão de incidente
de uniformização quanto a teses jurídicas – tem-se que, no caso, se afasta a
similitude fática entre o caso recorrido e o paradigma.
13.
Isto porque, o julgado recorrido rejeitou a ocorrência de dano em razão
do prazo de duração da suspensão (circunstância fática sobre a qual não
teceu considerações jurídicas o julgado apontado como paradigma), ao
passo que o julgado paradigma reconheceu a presença de danos morais ante o
bloqueio do pagamento em razão do “caráter alimentar” do benefício
(circunstância fática não apreciado no julgado da Turma da Paraíba), daí a
ausência de similitude fática.
14.
Em outras palavras, os julgados recorrido e paradigma firmaram seus
entendimentos sobre bases fáticas distintas e que não são contrapostas (para
efeito de comparação), analisando-se cada lide sob um viés próprio, não
enfrentado no julgado que se lhe ora compara.
15.
Por isso que a afirmação contida no Incidente, quando do cotejo
analítico dos casos, no sentido de que “Para a 2ª Turma Recursal de
Pernambuco, o bloqueio indevido de benefício previdenciário realizado pela
Administração Pública, de per si, ocasiona danos de ordem moral, não
importando se o bloqueio foi inferior ou superior a 30 (trinta) dias”, não espelha
a ratio decidendi daquele julgado, posto que a questão quanto ao prazo de
duração da suspensão do pagamento do benefício não chegou sequer a ser
citada como obter dictum, havendo apenas, no relatório do voto, a descrição do

período de suspensão, sem análise jurídica sobre o fato; ao passo que no
caso ora recorrido o prazo de suspensão foi o fundamento essencial do
julgamento, a que se emprestou caráter modificativo sobre o alegado direito à
indenização civil.
16.
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 maioria de votos, NEGOU PROVIMENTO ao agravo
regimental, nos termos do voto-ementa do relator.

De João Pessoa/PB para Recife/PE, data da validação.

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal

José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. AUXÍLIO EMERGENCIAL
PECUNIÁRIO. MP 908/2019. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO.
PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO GERAL DE
ATIVIDADE PESQUEIRA PELO PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDADE FÁTICA ENTRE O CASO RECORRIDO E O APONTADO
PARADIGMA.
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 Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária de Alagoas que negou provimento a
recurso ordinário da parte-autora visando à reforma de sentença que julgou
“improcedente pedido de concessão do auxílio emergencial pecuniário previsto
na MP n. 908/2019, por não ter a parte autora registro ativo no Registro Geral da
Atividade Pesqueira”.
2.
O Incidente Regional de Uniformização foi inadmitido inicialmente perante
a Presidência da Turma Recursal de origem, nos seguintes termos:

“DECISÃO
Vistos etc.

Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal
interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, caput e § 2º, da
Lei nº 10.259/2001.
Decido.
1. O objeto do incidente consiste em saber se restou provada ou não a
condição necessária para auferir o auxílio emergencial pecuniário. Tratase de questão fática.
2. Percebe-se assim que a parte impugnante pretende submeter à c.
TNU a apreciação das provas que coligiu em face dos fatos que aduz
(análise objetiva do caso concreto), para fins de nova e/ou diferente
valoração (análise subjetiva do juiz), tão-somente, o que demonstra o
evidente interesse no revolvimento da matéria fática para fins de novo
julgamento, desta feita por instância uniformizadora, vez que exauridas
as respectivas competências ordinárias, razão pela qual entendo que
devem ser aplicados os termos da Súmula nº 42 da e. Turma
Uniformizadora, in verbis:
Súmula nº 42 da TNU – Não se conhece de incidente de uniformização
que implique reexame de matéria de fato.
3. Pelo exposto, nego seguimento ao pedido de uniformização.
4. Intime-se.
Maceió, 27 de julho de 2021.
SÉRGIO JOSÉ WANDERLEY DE MENDONÇA
Juiz Federal Presidente da Turma Recursal/AL”.

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

A Turma Recursal manteve a sentença improcedente do pedido de
concessão de auxílio emergencial pecuniário, por entender que a
Medida Provisória n. 908/2019 condiciona a concessão do benefício
assistencial à exigência do pescador profissional artesanal estar inscrito
e ativo no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), além de
sustentar que o demandante não possui Carteira de Pescador
Profissional e não detém registro na categoria de Pescador(a)
Profissional Artesanal no Sistema Informatizado do Registro Geral da
Atividade Pesqueira .
Aduz a parte autora, ora agravante, que é reconhecido os protocolos de
registro, como documentos de regularização para o exercício da pesca,
sendo possível o gozo do benefício instituído na MP908/2019.
Em defesa de sua tese , colaciona paradigmas da 2ª TR/CE (050528232.2020.4.05.8100), alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei
n. 10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da
lei, tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da
respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto,
soluções jurídicas divergentes para casos similares.
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. Nesse diapasão, a argumentação
trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez que ataca os
fundamentos do acórdão impugnado para adentrar na valoração do
acervo probatório que instruiu o processo, e, consequentemente,
reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a caracterização do
incidente.
O julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade,
tampouco interpreta a lei federal de forma a divergir de qualquer outro
entendimento jurisprudencial. Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula
nº 42, da TNU, segundo a qual ‘Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato’.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado, nos termos do
art. 14, inciso V, alíneas “d”, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF,
30/09/2019 (NOVO RITNU).
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal 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, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma
observo que não está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao
direito material posto em análise nos autos, em razão da ausência de similitude
fática entre os julgados.
7.

Explico:

8.
No acórdão recorrido, a Turma Recursal de Alagoas, mantendo a
sentença, afirmou que não detinha a parte-autora direito ao recebimento do
auxílio-emergencial previsto na MP 908/2019 para o pescador profissional
artesanal porque “o(a) demandante, além de não possuir Carteira de Pescador
Profissional emitida pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesa, com
validade ativa, o MAPA, em ofício encaminhado à AGU (anexo 11), informou que
o(a) demandante ‘...não possui registro na categoria de Pescador(a) Profissional
Artesanal no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira SisRGP (SEI nº 14366606).’”.
9.
No caso paradigma - proveniente da 2ª TR/CE (Processo nº 050528232.2020.4.05.81003) - se reconheceu o direito ao recebimento do auxílioemergencial previsto na MP 908/2019 para o pescador profissional artesanal,
sob os fundamentos de que: a) “a concessão do benefício em questão sequer
dependia de prévio requerimento administrativo formulado pelo(a)
interessado(a), cabendo, na verdade, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento providenciar e encaminhar ao Ministério da Cidadania a relação
dos pescadores profissionais artesanais que preenchiam os requisitos legais”; b)
a parte-autora comprovou a atividade pesqueira mediante a apresentação de

“Carteira de pescador emitida em 2014 (anexo 3); Relatório de exercício de
atividade pesqueira referentes aos anos de 2018 até 2019, Comprovantes de
recebimento do Seguro defeso do pescador profissional no ano de 2019”. Quanto
ao fundamento da sentença do processo paradigma, foi assim enfrentado pelo
respectivo acórdão: “Em relação ao fundamento da sentença, entendo que,
apesar da MP nº. 908/2019 ter perdido sua eficácia, incumbe ao Judiciário
analisar se a parte autora tinha adquirido o direito ao benefício requestado à
época da vigência do referido diploma normativo, evitando, assim, lesão ao
patrimônio jurídico da requerente”. Vê-se, portanto, que a questão fundamental
ali enfrentada diz respeito à eficácia da MP 908/2019 para produzir o efeito
jurídico pretendido de albergar os requerimentos não deferidos até a data de sua
caducidade.
10.
Portanto, o pretendido dissídio jurisprudencial pretendido pela parte ora
requerente – “protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de
Pescador Profissional Artesanal entregues a partir do ano de 2014 como
documentos de regularização para o exercício da pesca, os quais não foram
avaliados pela União” – não se configurou.
11.
Isto porque no caso recorrido se rejeitou o pedido pela não posse de
carteira de pescador profissional e falta de inscrição ativa no RGP junto à
Administração Federal, ao passo que no caso paradigma se reconheceu o direito
porque a parte-autora detinha a carteira profissional e porque era ônus do MAPA
fornecer a relação dos pescadores aptos ao recebimento do benefício.
12.
Portanto, os julgados em comparação se assentaram em fundamentos
jurídicos distintos e não contrapostos para a entrega da prestação jurisdicional,
motivo pelo qual se afasta a similitude fática entre o caso recorrido e o
paradigma.
13.
Ademais, o julgado recorrido tem mais de um fundamento para a rejeição
do pedido inicial: além da ausência de inscrição ativa no RGP, cobrou-se a
carteira profissional de pescador (item também considerado no caso paradigma),
de modo que o caso atrai a incidência da Questão de Ordem 18 da TNU (“é
inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais
de um fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles”),
como fundamento para a inadmissão do recurso.
14.
Nestes termos, impõe-se o desprovimento do agravo regimental,
mantendo-se a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao
agravo regimental, nos termos do voto-ementa do relator.

De João Pessoa/PB para Recife/PE, data da validação.

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE,
Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. DESPROVIMENTO. INADMISSÃO. PENSÃO POR MORTE.
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. CONCESSÃO DE
LOAS EQUIVOCADAMENTE AO DE CUJUS. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. TEMA 265. APLICAÇÃO DA
QUESTÃO DE ORDEM 13 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 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 Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Ceará que deu provimento ao recurso ordinário da
parte-autora, concedendo-lhe pensão por morte, oportunidade em que rejeitou
“a alegação de decadência, haja vista que a inacumulabilidade entre benefício
assistencial e previdenciário não prejudica o direito de acesso ao benefício
previdenciário correto. Entendimento contrário implicaria reconhecer a
decadência ou prescrição de fundo de direito de acessar prestação
previdenciária, direito fundamental imprescritível, assim já reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal e pela Turma Nacional de Uniformização. Caso seja
demonstrado o direito a benefício previdenciário, cabe ao INSS apenas cessar o
benefício assistencial, preservando, assim, a inacumulabilidade”.
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 regional de uniformização de jurisprudência
formulado pelo INSS contra acórdão desta Primeira Turma Recursal do
Ceará que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por
morte, de segurado instituidor que recebia benefício assistencial por
equívoco da administração previdenciária.

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 3ª Turma Recursal do Ceará, transcrevendo-se o acórdão
proferido nos autos do processo nº 0501890-76.2014.4.05.8106 para
fins de comprovação do dissídio jurisprudencial.
Decido.
No caso dos autos, analisando a matéria fática, o acórdão recorrido
constatou que erroneamente a Autarquia Previdenciária concedeu
benefício diverso daquele devido ao de cujus, qual seja, benefício
assistencial no lugar do auxílio-doença, reconhecendo o erro do ato
concessório e afastando a decadência no caso concreto.
Sobre a questão suscitada no incidente, a Turma Regional de
Uniformização da 5ª Região já se posicionou no sentido de que não há
decadência no caso de pedido de pensão por morte cujo instituidor seja
titular de benefício assistencial, visto que se trata de benefícios distintos.
Nesse sentido, confira-se precedente TRU 5ª Região:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR
DA PENSÃO TITULAR DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL HÁ MAIS DE
DEZ
ANOS.
DECADÊNCIA
INEXISTENTE.
ENTEDIMENTO
PACIFICADO NESTA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, NA TNU E NO
STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO. (TRU5,
Proc.0501222-06.2017.4.05.8202, Relator Juiz Federal Sérgio de Abreu
Brito, 34ª sessão, realizada em 15/03/2021)
Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento fixado pela TRU5, devendo ser aplicado, por analogia, o
que enuncia a Questão de Ordem nº 13 da TNU, segundo a qual ‘Não
cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido’.
Ademais, rever o entendimento firmado pelo acórdão implica revisão de
provas, o que não se admite em sede do incidente de uniformização, por
óbice da Súmula nº 42/TNU (Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato).
Ante o exposto, inadmito o incidente regional de uniformização, com
fundamento no art.14, inciso V, alíneas ‘d’ e ‘g’ da Resolução CJF n°
586/2019 (RITNU, aplicando-se subsidiariamente).
Intimem-se.

Fortaleza, data supra.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Presidente da 1ª Turma Recursal – SJ/CE”.

3.
A d. Presidência desta TRU negou provimento a Agravo interposto contra
a inadmissão do Incidente, nos seguintes termos:
“DECISÃO
0501601-73.2019.4.05.8105
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra decisão da
Presidência da 1ª TR/CE, que inadmitiu o Incidente de Uniformização
Regional de Jurisprudência, sob fundamento de que o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento fixado pela Turma
Regional de Uniformização da 5ª Região e de que o recurso implicaria
em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
O acórdão impugnado reformou a sentença de improcedência do juiz ad
quo acerca da concessão do benefício previdenciário de Pensão por
Morte. Isso porque o INSS concedeu, equivocadamente, o benefício de
LOAS, benefício diverso daquele devido ao de cujus. Nesse panorama,
entendeu-se que a parte autora cumpre os requisitos necessários e
cabíveis para a concessão de pensão por morte.
O INSS, ora agravante, aduz que, na realidade, perante a leitura do art.
103 da Lei 8.213/1991, tem-se o entendimento de que o direito de
revisão do ato de concessão ou indeferimento de benefício
previdenciário seria em prazo decadencial, de 10 anos e passaria a
contar a partir do momento em que houve a concessão do benefício
assistencial e, portanto, haveria decadência do pleito em questão.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 3ªTR/CE (processo nº:
0501890-76.2014.4.05.8106T), 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 (grifou-se), 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 os
acórdãos paradigmas tiveram como fundamento as documentações
apresentadas dos autos respectivos. Neste diapasão, a argumentação
trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez que ataca os
fundamentos do acórdão impugnado para adentrar na valoração do
acervo probatório que instruiu o processo, e, consequentemente,
reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a caracterização do
incidente.
O julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade,
tampouco interpreta a lei federal de forma a divergir de qualquer outro
entendimento jurisprudencial. Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula
nº 42, da TNU, segundo a qual ‘Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato’.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado, nos termos do
art. 14, inciso V, alínea ‘d’ da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF, 30/09/2019
(NOVO RITNU).
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador
Carvalho

Federal

Leonardo

Henrique

de

Cavalcante

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.
O caso presente é de Incidência da Questão de Ordem 13 da TNU (“Não
cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no
mesmo sentido do acórdão recorrido”), uma vez que o acórdão impugnado se
firmou no mesmo sentido da jurisprudência da TNU.
7.
No acórdão recorrido, a 1ª Turma Recursal do Ceará, reformando a
sentença, rejeitou a alegação de decadência à revisão do ato administrativo que
concedera o benefício de amparo assistencial, “quando, na verdade, deveria ter
sido concedido benefício de auxílio-doença a segurado especial”.
8.
Quanto à prescrição, tem-se que a TNU decidiu (Tema 265), em
representativo da controvérsia:
“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de
benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja
em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito.
(Tese que altera a Súmula 81/TNU)”

9.
Igualmente, este Colegiado Regional já deliberou sobre o tema, conforme
decisão proferida no Processo nº 0507704-67.2017.4.05.8202/PB, in verbis:
“DECISÃO
Vistos, etc.
A hipótese é 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 que extinguiu o feito com resolução
de mérito, ante o reconhecimento da prescrição do direito à postulação da
revisão do ato administrativo que indeferiu o benefício pleiteado pelo
segurado.
A parte autora alega que não se aplica o prazo decadencial, tendo em
vista que não se trata de revisão de ato concessório e sim, de
indeferimento de benefício e, também, que o prazo decadencial não
alcança questões que não foram objeto de apreciação pela
Administração.
Sustenta ainda, que o acórdão vai de encontro aos entendimentos
consolidados na TNU e também, afrontam os princípios da adstrição e da
congruência (art. 128, c/c 460, CPC), pois extrapolam os limites
objetivos da demanda.

Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 3ª TR/PE (050535003.2016.4.05.8300) e 1ª TR/PE (0501499-17.2016.4.05.8312), alegando
atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n.º 10.259/2001, autorizadores
do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre questão
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da
lei, tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação acerca da
respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto,
soluções jurídicas divergentes para casos similares.
No caso dos autos, a Turma Recursal extinguiu o feito com resolução de
mérito, ante o reconhecimento da prescrição do direito à postulação da
revisão do ato administrativo.
Por outro lado, nos paradigmas invocados, registrou-se o entendimento
de que, com base na Súmula 81 da TNU, não deve ser aplicado o prazo
decadencial nos casos de indeferimento de benefício.
A Turma Regional de Uniformização, na 34ª Sessão de Julgamento,
firmou o entendimento de que ‘em relação aos benefícios
previdenciários, não incide a prescrição do fundo de direito ou a
prescrição da pretensão condenatória que visa impugnar o ato
administrativo concreto’ (PRU 0504000-18.2018.4.05.8200, Juiz
Federal Nagibe de Melo Jorge Neto, Julgado em 15/03/21).
A jurisprudência foi reafirmada na 35ª TRU no processo 050004054.2018.4.05.8200, em que foi fixada a seguinte tese regional, em
consonância com o TEMA 265 da TNU:
‘A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de
benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja
em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito’
(Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto, Julgado em 07/06/21).
Ante o exposto, dou provimento ao agravo inominado para determinar o
retorno dos autos à origem para análise de eventual adequação à
jurisprudência desta TRU.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza

Presidente da TRU – 5ª Região..” (grifei)
10.
Nestes termos, impõe-se o desprovimento do agravo regimental,
mantendo-se a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao
agravo regimental, nos termos do voto-ementa do relator.

De João Pessoa/PB para Recife/PE, data da validação.

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima - Presidente da 1ªTR/PE
04. 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: Francisco Lucas de Souza Macedo (CE033239 )
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
0515190-44.2019.4.05.8102
VOTO-EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo INSS em face de Acórdão
exarado por esta Turma Regional de Uniformização(Anexo 60). O INSS alegou
que houve omissão do julgado pelas razões centrais que passo a transcrever:
Há, entretanto, flagrante omissão da Turma Regional quanto ao fato
de que a extrapolação do prazo de 180 dias para o exame do pedido
administrativo não pode de forma alguma ser tida como fundamento
para a concessão do benefício em questão, mas apenas como
fundamento prévio – processual - para se proceder à análise judicial
do pedido do autor.
Com efeito, como se ter como fundamento suficiente (ou mesmo
concorrente) para o deferimento do benefício o mero fato de que o
INSS extrapolou o prazo de 180 dias para exame do pedido?
Esta extrapolação do prazo pelo INSS só se prestou para configurar
o interesse processual da parte autor na presente ação. Já a
divergência apontada pelo réu em seu recurso diz respeito ao mérito
da concessão. No caso, a Turma Recursal de origem considerou
possível a concessão do benefício assistencial com DIB na DER em
09.07.2019 mesmo não tendo a parte autora providenciado a
atualização do seu CadÚnico.
O Acórdão lavrado no Anexo 60 fez minudente exame do recurso interposto, no
entanto, não foi examinado em seu mérito, pelo resumo das seguintes razões:
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.
Não vislumbro omissão ou contradição no julgado atacado. Nem vejo razões
para modificar o entendimento já exarado por esta Turma Regional. Saliento que
o Acórdão atacado também não conheceu do incidente em face da Questão de
Ordem nº 18, questão nem ao menos ventilada no recurso da parte Embargante.
Ao que tudo indica a pretensão recursal visa obter o reexame da matéria já
tratada no Acórdão recorrido. Assim, nego provimento aos Embargos de
Declaração.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decidiu, por unanimidade,
negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do
Voto-Ementa supra.
Recife, data da movimentação.
Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

05. 0501153-69.2020.4.05.8201
Recorrente: Ivonete Cosme Da Silva
Adv/Proc: Ralf da Nóbrega Barbosa e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima
0501153-69.2020.4.05.8201
VOTO-EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE NÃO ADMITE
O INCIDENTE EM FACE DA QUESTÃO DE ORDEM N 42 DA TNU. AGRAVO
INTERPOSTO E DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO.
QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS QUE VERSA SOBRE QUESTÕES
DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE EM FACE
DA SÚMULA Nº 42 DA TNU. INATACÁVEL A DECISÃO DO PRESIDENTE DO
COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Trata-se de exame de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência
que foi admitido pela Presidência, com base no teor da seguinte decisão:
0501153-69.2020.4.05.8201
Decisão

Trata-se de agravo interno interposto pela parte irresignada contra
decisão desta Presidência que manteve a negativa de
seguimento/provimento do pedido de uniformização de
jurisprudência.
Não vislumbro necessidade de alteração da decisão e, portanto,
mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Distribuam-se os autos.
Expedientes necessários. Intime-se a parte contrária para as
contrarrazões.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante
Carvalho
Presidente da TRU- 5ª Região, em exercício.
Observa-se no Anexo 42, que foi exarada o seguinte Acórdão:
VOTO – EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
ATIVIDADE DE AGENTE DE SAÚDE. ATIVIDADE EDUCATIVA.
ALEGAÇÃO
DE
EXPOSIÇÃO
A
AGENTES
BIOLÓGICOS. DESCRIÇÃO DA EXPOSIÇÃO NO PPP NÃO
ENQUADRÁVEL AO DECRETO 3.048/99. RECURSO DA PARTERÉ PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO INICIAL
1.
O juiz sentenciante julgou procedente o pedido autoral,
reconhecendo como especiais períodos trabalhados pela parteautora como agente de Saúde, concedendo-se aposentadoria
especial. A parte-ré recorre, alegando que não estão presentes os
requisitos para o reconhecimento do caráter especial da atividade,
argumentando que “o juízo a quo enquadrou equivocamente a
atividade desempenhada pela autora, eis que a atividade de agente
de saúde não está elencada no Decreto n. º 83.080/79, bem como não
se sujeita a contato PERMANENTE com doentes infecto-contagiosas,
ou material contaminado. A bem da verdade, o risco genérico inerente
à atividade laboral deixou de ser suficiente para caracterizar a
insalubridade, penosidade ou periculosidade. Assim, não basta a
parte autora pertencer à área da saúde ou, simplesmente, trabalhar
dentro das dependências de um hospital para que a sua atividade
venha a ser reconhecida como insalubre face à exposição a agentes
biológicos”.
2.
A sentença está motivada sob o entendimento de que
“No caso dos autos, o pleito autoral de aposentadoria especial
(NB: 186.111.016-0) com DER em 22/10/2019, foi indeferido na via
administrativa, em razão da insuficiência do tempo de
contribuição (anexo 12). A parte autora afirma ter trabalhado sob a

influência
de
agentes
nocivos: ‘biológicos’, pelo
trabalho
desenvolvido na função de agente comunitário de saúde. Desse
modo, a parte demandante requer o reconhecimento da especialidade
do seguinte período: 28/05/1991 até os dias atuais, laborado junto a
Unidade Básica de Saúde no Município de Boqueirão. Há certeza
sobre a maior parte dos vínculos laborais exercidos pela parte autora,
conforme documentos emitidos pelo ente público e registro no sistema
CNIS (anexo 06 e 07)... A demandante pretende o reconhecimento
como especial para fins previdenciários dos períodos citados em
razão de ter trabalhado como ‘agente comunitário de saúde’, havendo
exposição a agentes biológicos (microorganismos), motivo pelo qual
passo
a
examiná-los. O
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário (anexo
10), emitido
pelo MUNICIPIO
DE
BOQUEIRÃO, atesta que a parte autora, no período de 28/05/1991
Até 26/02/2019 (data da emissão do PPP), laborou na função de
Agente Comunitário de Saúde, na Unidade Básica de Saúde –Bela
Vista, estando exposta a risco biológico por meio de: ‘Agentes
biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus,
protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)’, de
modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente.
Referido documento atesta que a parte autora fora exposta a agentes
biológicos (micro-organismos) em caráter habitual e permanente,
razão pela qual reconheço como especial o período em discussão”.
3.
É o caso de REFORMA da sentença.
4.
No caso, embora o PPP aponte o contato com “Agentes
biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus,
protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)”, não se extrai da
descrição das atividades profissionais da parte-autora que o
contato seja um contato próximo o bastante a caracterizar o risco
à saúde cuja ocorrência visa a norma prevenir/compensar:
“Responsável por realizar ações de educação em saúde e de
mobilização social; orientar; mobilizar a comunidade para desenvolver
medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores;
identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para
diagnóstico e tratamento; promover o acompanhamento dos
pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua
conclusão; investigar a existência de casos na comunidade, a partir
de sintomático; preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos
e encaminhar à Secretaria da Saúde; Estimular continuadamente a
organização comunitária, participando de reuniões e discussões
sobre temas relativos à melhoria da qualidade de vida da população,
visando fortalecer os elos de ligação entre a comunidade e os serviços
de saúde do Município; informar aos integrantes da equipe de saúde
as disponibilidades, necessidades e dinâmica social da comunidade
e orientando-a quanto a utilização adequada dos serviços de saúde;
registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de
vigilância epidemiológica e óbitos ocorridos, assim como identificar
cadastrar todas as famílias de sua área de abrangência e todas as
gestantes e crianças de 0 a 6 anos, através de visitas domiciliares;

acompanhar a gestantes, desenvolvimento e crescimento infantil,
incentivo ao aleitamento materno, garantia do cumprimento do
calendário de vacinação que se fizerem necessárias ao controle de
doenças, infecções respiratórias agudas, alternativas alimentares
utilização de medicina popular, promoções de ações de saneamento
e melhoria do meio ambiente e educação em saúde; exercer visitar e
realizar inspeção nas residências dos moradores, para combater
algumas doenças endêmicas (Chagas, Dengue, Zika), aplicando cloro
nos reservatórios de água, borrifando produtos tóxicos no combate ao
inseto barbeiro, mosquito aedes aegypti; realizar a dedetização de
alguns locais programado” (grifamos).
5.
Portanto, embora o PPP tenha apontado que “A
colaboradora estava exposta aos riscos citados durante a jornada
laboral, ou seja, de modo habitual e permanente a riscos biológicos”,
há nítido contraste com as descrições das atividades, nas quais a
parte-autora exercia várias atividades de natureza educativa, em que
o contato direto com agentes biológicos era ocasional, em ambiente
domiciliar ou aberto (o que favorece a dissipação dos agentes
biológicos), sem indicação, no relato, de contato direto (físico)
com os pacientes ou seus pertences.
6.
Neste contexto, observe-se que, embora seja
entendimento desta Turma que, nos casos de contato com agentes
biológicos, “flexibiliza-se a exigência da habitualidade e permanência
e não intermitência” (Processo nº 0513251-60.2018.4.05.8200), no
caso concreto, o relato no PPP não se enquadra na definição
legal (item 3.0.1, do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99: “a) trabalhos
em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores
de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados; b) trabalhos com animais infectados para tratamento
ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos; c) trabalhos em
laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; d)
trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de
animais deteriorados; e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de
esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta e industrialização
do lixo.”), posto que a descrição contida no PPP, não indica o contato
direto (físico) com paciente portador de doença infectocontagiosa ou com matérias contaminados ou a realização pela
autora de trabalhos em laboratório de autópsia, de anatomia ou
anátomo-histológico.
7.
Desta forma, cumpre-se o que definido pela TNU, em
representativo da controvérsia (Tema 211), no sentido de que
“Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes
biológicos,
exige-se
a
probabilidade
da
exposição
ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada”
(PEDILEF nº 0501219-30.2017.4.05.8500/SE, rel. Juiz Federal Bianor
Arruda Bezerra Neto, j. 17.12.2019, grifamos).

8.
Diante de tais considerações, merece provimento o
recurso da parte-ré, para afastar a especialidade reconhecida na
sentença e, por consequência, negar-se o pedido de concessão de
aposentadoria especial, revogando-se, ainda, a antecipação de
tutela concedida na sentença.
9.
Súmula de Julgamento: A Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida
em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões
Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE-RÉ, para os fins e nos
termos expostos no voto do Juiz-relator. Sem custas e sem honorários
advocatícios.
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator
Houve interposição de Embargos de Declaração que foi julgado nos
seguintes termos:
VOTO-EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE AGENTE DE
SAÚDE. ATIVIDADE EDUCATIVA. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A
AGENTES BIOLÓGICOS. DESCRIÇÃO DA EXPOSIÇÃO NO PPP
NÃO ENQUADRÁVEL AO DECRETO 3.048/99. RECURSO DA
PARTE-RÉ
PROVIDO.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO SEM
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1.
Trata-se de embargos de declaração em que se alega a
ocorrência de omissão/contradição/obscuridade, pretendendo-se a
supressão do vício processual.
2.
Alega-se
que
há contradição/obscuridade/omissão/erro material consistente nos
fatos de que o julgado embargado: a) não analisou pedido subsidiário
formulado na petição inicial para o reconhecimento, por
enquadramento, do período trabalhado até 29.04.1995; b) a adoção
da descrição das atividades contida no PPP como fundamento para o
reconhecimento do caráter ocasional é contraditório quando se
considera que o próprio documento aponta o caráter permanente e
habitual da exposição nociva; c) há erro material, ao exigir-se o
contato direto com pessoas ou materiais infectados, quando a
descrição do tipo legal não prevê tal contato direto, ressaltando que,
pelo contato previsto na lei, se deve entender também o
compartilhamento “do mesmo ambiente que uma pessoa

infectada”; d) há equívoco na citação do Tema 211 da TNU, como
fundamento para se afastar a especialidade, posto que o repetitivo
cita a “profissiografia” como elemento de prova e esta, no caso
concreto, foi favorável à parte ora embargante.
3.
DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL
4.
No
caso
dos
autos,
extrai-se
das
alegações/fundamentos apresentados pelo embargante a perfeita
compreensão das razões que fundamentaram o julgamento da
matéria pelo acórdão recorrido, constituindo-se, na verdade, os
fundamentos apresentados no ora recurso em inconformismo da
parte-vencida com o resultado do julgamento.
5.
Resta claro, portanto, que não se pretende suprir aqui
omissão, contradição ou obscuridade do aresto recorrido, mas,
sim, não apenas alterar-lhe o resultado. Pretensão, pois, sem
qualquer amparo legal.
6.
Ad argumentandum tantum, não há contradição em o
julgador acolher a prova, ainda que técnica, parcialmente, uma
vez que, se destinando a prova ao julgador (art. 370 do CPC), que a
ela não se vincula - art. 371 do CPC (“O juiz apreciará a prova
constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento”) – devendo analisá-la conforme “as regras de
experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece “ (art. 375 do CPC) -, pode o magistrado,
motivadamente, extrair conclusões da prova técnica diversas
daquela apontada pelo perito.
7.
Neste contexto, observe-se que, não obstante o
apontamento no PPP do caráter habitual e permanente, este
Colegiado, com base na descrição das atividades contidas na
profissiografia entendeu o contato em caráter ocasional e, além
disso, distinto do tipo legal (item 3.0.1, do Anexo IV do Decreto nº
3.048/99), que exige o contato direto com pessoas e/ou materiais
infectados, cuja hipótese não se colhe indubitavelmente da descrição
contida no PPP.
8.
Consigne-se que o contato direto (físico) pode
contemplar o contato contagioso por via aérea, mas mesmo tal
hipótese não resta descrita no PPP em caráter habitual e permanente,
não se podendo tirar tal conclusão de relato genérico como
“(ser) Responsável por realizar ações de educação em saúde e de
mobilização social; orientar; mobilizar a comunidade para desenvolver
medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores;
identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para
diagnóstico e tratamento; promover o acompanhamento dos
pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua
conclusão; investigar a existência de casos na comunidade, a partir
de sintomático; preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos
e encaminhar à Secretaria da Saúde”.

9.
DA ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO
TEMA 211 DA TNU
10.
No ponto, reitera-se que o disposto no enunciado da TNU
(“Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes
biológicos,
exige-se
a
probabilidade
da
exposição
ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada”) não
pressupõe a vinculação automática do magistrado à prova técnica,
mas, sim, a avaliação do caso concreto em cotejo com os
elementos trazidos na profissiografia, o que foi feito no caso.
11.
DA ESPECIALIDADE POR ENQUADRAMENTO
12.
Assiste razão à parte-embargante, apenas quanto à
omissão de motivação relativamente ao ponto.
13.
De fato, o período pleiteado abrange tempo de serviço
trabalhado antes do advento da Lei nº 9.032/95, que passou a prevê
a expressa demonstração da exposição aos agentes nocivos,
contrariamente ao regime anterior que, por presunção legal,
reconhecia o caráter especial quando demonstrada o enquadramento
da função exercida nas categorias elencadas na legislação de
regência.
14.
No caso, o Decreto nº 83.080/79 (em vigência quando do
período em discussão) previa o enquadramento na área de “medicinaodontologia-farmácia e bioquímica-enfermagem-veterinária” (Anexo
II).
15.
Logo, a categoria profissional a que pertence a parteautora “Agente Comunitário de Saúde” não se enquadra nas
categorias contempladas no Decreto nº 83.080/79.
16.
Ainda que se cogitasse das categorias previstas no
Decreto nº 53.831/64 (revogado pelo Decreto nº 62.755/68), melhor
sorte não teria a parte-autora, posto que o seu cargo não equivale às
categorias de “serviços de assistência médica, odontológica e
hospitalar”, o que se restringe aos profissionais médico, odontólogo
e de enfermagem.
17.
Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em
sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões
Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento aos embargos de declaração do particular,
para afastar omissão existente no julgado embargado,
porém, negando efeitos infringentes aos embargos, nos termos
expostos do Juiz Federal relator.
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Juiz Federal Relator
De logo, desconsidero o teor do Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência constante no Anexo 60, posto que já houve interposição de IRUJ,
Anexo 48, tendo havido a preclusão consumativa, bem como o momento atual é

de exame recursal do Agravo Regimental, que a parte desafia a decisão da
Presidência da TNU, em suma, com os seguintes fundamentos:
O MM. Presidente da TRU inadmitiu o incidente de uniformização ao
argumento de que divergência suscitada pela recorrente reclama a
reanálise de provas. Contudo, tais razões estão, com a devida vênia,
equivocadas. Pois o ponto nevrálgico da nossa análise não é a
reavalição das provas já apresentadas, mas, o reconhecimento da
natureza especial das atividades expostas aos agentes biológicos por
avaliação qualitativa, fora do ambiente hospitalar. Assim, para
defendermos que a análise tem que ser qualitativa, não há
necessidade de reanálise de provas. O reconhecimento da natureza
especial das atividades expostas a agentes biológicos ocorre por
avaliação qualitativa, isto é, nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho. Para fundamentar esta tese, precisamos
revisitar os arts. 277 c/c/ art. 278, I da IN n.º 77/2015.
No caso, examinando-se o Acórdão recorrido fica claro que foram questões de
fato que fundamentaram a decisão recorrida.
O confronto de direito material não ficou configurado, pois como se observa no
Acórdão recorrido no item 4 ficou claro que “não se extrai da descrição das
atividades profissionais da parte-autora que o contato seja um contato
próximo o bastante a caracterizar o risco à saúde cuja ocorrência visa a
norma prevenir/compensar:...”
No item 5 do Acórdão recorrido houve exame fático do PPP. Cito: “Portanto,
embora o PPP tenha apontado que “A colaboradora estava exposta aos riscos
citados durante a jornada laboral, ou seja, de modo habitual e permanente a
riscos biológicos”, há nítido contraste com as descrições das atividades, nas
quais a parte-autora exercia várias atividades de natureza educativa, em que o
contato direto com agentes biológicos era ocasional, em ambiente domiciliar ou
aberto (o que favorece a dissipação dos agentes biológicos), sem indicação, no
relato, de contato direto (físico) com os pacientes ou seus pertences.
No item 6 do Acórdão recorrido, novamente, houve exame fático do PPP
“Neste contexto, observe-se que, embora seja entendimento desta Turma que,
nos casos de contato com agentes biológicos, “flexibiliza-se a exigência da
habitualidade e permanência e não intermitência” (Processo nº 051325160.2018.4.05.8200), no caso concreto, o relato no PPP não se enquadra na
definição legal (item 3.0.1, do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99:...”
Como se observa, com clareza, não há como se examinar o IRUJ
interposto, sem passar pelo exame de fato, com infringência da questão de
ordem 42 da TNU. Impõe-se a manutenção da decisão do Presidente deste
Colegiado.
ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao Agravo Regimental, nos termos do Voto-Ementa supra.
Recife, data do julgamento.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

06. 0504837-71.2021.4.05.8102
Recorrente: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Ana Carolina Felix Monteiro
Adv/Proc: Ana Carolina Felix Monteiro (CE042034 )
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima

0504837-71.2021.4.05.8102
VOTO-EMENTA: ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
SUSPENSÃO
POUCAS
HORAS
ANTES
DO
EVENTO.
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INCIDENTE REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA IMPROVIDO.
Trata-se de exame de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência interposto pela Universidade Federal do Paraná que foi
admitido pela Presidência desta Turma Regional nos seguintes termos:
0504837-71.2021.4.05.8102
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência,
interposto pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em face de
acórdão da 2ª TR/CE, admitido na origem.
O acórdão impugnado entendeu que a situação narrada na inicial, e
comprovada nos autos, de modo indiscutível, vai além de um mero
dissabor, além de fixar os danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), uma vez que tal importância, sem se revelar excessiva, mostrase capaz de determinar com razoabilidade uma reparação válida para os
infortúnios causados à parte autora.
Aduz a recorrente que os transtornos vivenciados pela parte, embora
passíveis de causar desconforto e aborrecimento, não alcançam, por si só,
a intensidade necessária para se convolar em dano moral indenizável.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/AL (nº 050979224.2021.4.05.8013) 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 é devida a indenização
por danos morais, em razão do contexto vivenciado pela parte autora, o

qual superou o mero dissabor, além de sustentar que a reparação
pecuniária visa proporcionar uma espécie de compensação que atenue a
ofensa causada.
Por outro lado, no paradigma invocado, registrou-se o entendimento de
que não é devida a indenização por danos morais, tratando-se de mero
transtorno, resultantes do cancelamento de prova de concurso público para
provimento de vagas nos cargos de delegado de polícia, investigador de
polícia e papiloscopista do quadro da Polícia Civil do Estado do Paraná,
não passível de gerar dano moral.
Portanto, verifica-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a
divergência de interpretação, tendo em vista se tratar de decisões
conflitantes em casos com similitude fática e jurídica, oriundas de Turmas
Recursais da 5ª Região.
Ante o exposto, dou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional
de Jurisprudência.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza

Presidente da TRU- 5ª Região

O Acórdão recorrido, do Anexo 65, reconheceu o direito da parte Autora de
obter indenização por danos morais.
O julgado recorrido diverge da interpretação firmada por acórdão da Turma
Recursal de Alagoas no processo nº 0509792-24.2021.4.05.8013, julgado
em 14/06/2021, que possui o seguinte teor:
7. Em relação ao quantum indenizatório, também decidiu bem o juiz
sentenciante. A parte autora comprovou os seus gastos pelos documentos
acostados à inicial. O valores trazidos pela autor relativos à passagem, ao
deslocamento e à alimentação, entendo que foram devidamente
comprovados, são valores razoáveis. São valores médios para
hospedagem e para as passagens aéreas de ida e volta referente à
Curitiba. 8. No que diz respeito ao dano moral, entendo que os transtornos
vivenciados pela parte, embora passíveis de causar desconforto e
aborrecimento, não alcançam, por si só, a intensidade necessária para se

convolar em dano moral indenizável. Entendo correta a solução dada pelo
juiz sentenciante, quando fundamentou: “15. No que diz respeito à alegada
responsabilidade extrapatrimonial, cumpre destacar que o dano moral,
segundo lição do mestre Sérgio Cavaliere Filho caracterizase pela lesão de
bem integrante da personalidade. Na sociedade contemporânea, é
inexorável que a reputação pessoal integra-se no direito da personalidade,
como atributo da honra do ser humano, merecendo, assim, a proteção das
normas penais e das leis civis reparatórias. Sob a égide dessa proteção
devida, acentuase cada vez mais na jurisprudência a condenação daqueles
atos que molestam o conceito honrado da pessoa, colocando em dúvida a
sua probidade e seu crédito. (CAHALI SAID, Yussef: Dano Moral: 2. Ed.
Rv. At. amp., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2000, p.356 e ss.). 16. No
mais, tem-se que, na falta de critérios objetivospara configuração do dano
moral, deve o magistrado seguir a trilha lógica do razoável, em busca de
uma concepção éticojurídica dominante na sociedade. O mestre Antunes
Varela, em sua obra Das Obrigações em Geral, 8.ª edição, Coimbra,
Almedina, p.617, pondera:“Por outro lado, a gravidade apreciar-seá em
função da tutela do direito: o dano deve ser de tal modo grave que justifique
a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Nessa linha
de princípio, só deve ser reputado como dano moral, ador, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper
o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. 12. Desta
forma, entendo ser suficiente à reparação a fixação da indenização no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende aos critérios da
razoabilidade e da proibição do excesso, difusamente consagrados no
Código Civil de 2002 (cf. arts. 402, 944, Parágrafo Único e 953, Parágrafo
Único). 17. Em verdade, embora o evento descrito na inicial possa ter
causado aborrecimentos para a parte demandante, é certo que os mesmos
não alcançam o patamar de dano moral, porquanto é razoável que se
presuma que estes não tiveram o condão de abalar seu espírito a ponto de
causar-lhe angústias e aflições. 18. À luz dos fundamentos expostos acima,
vejo que, no caso em perspectiva, encontram-se ausentes os pressupostos
ensejadores da responsabilidade civil por danos morais. Isto porque,
embora os fatos narrados pela parte autora tenham lhe causado
aborrecimento, não restou demonstrada a ocorrência de ofensa à sua

dignidade.” 9. Sendo assim, não merece reparos a sentença impugnada.
10. Recurso inominado da ré (UFPR) improvido, com condenação do
recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/2001).
11. Recurso da parte autora improvido, condenando-se a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação (art. 54, parágrafo único, e art. 55 da Lei 9099/95 c/c art. 1º
da Lei 10.259/01)
Entendo caracterizado o confronto de teses de direito material. No caso, se
é cabível ou não de concessão do dano moral no caso de suspensão de
concurso público horas antes da realização do certamente, sob alegação
de risco à saúde pública, em face da pandemia do Novo Coronavírus de
2019.
No mérito, propriamente dito, observo que o Edital do Certame dispunha
no item 23.6:
“A data de realização de qualquer uma das fases ou etapas que compõem
o Concurso Público poderá ser alterada, ou as provas serem reaplicadas
em outra data, na ocorrência de fato que inviabilize sua realização ou que
implique a sua anulação, como, por exemplo, decorrentes de medidas de
prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 (coronavírus).
Nesse caso, o NC/UFPR convocará os candidatos por meio de Edital
específico para outra data com antecedência de 72 (setenta e duas) horas.”
O Concurso foi suspenso poucas horas antes de sua ocorrência, sob a
alegação da pandemia do novo Coronavírus. Não se trata de uma situação
de mero aborrecimento ou dissabor. A parte Autora deslocou-se para o
Estado do Paraná para participar do certame, tendo a real expectativa de
realizar o concurso, posto que o Edital garantia a realização do Concurso
se em até 72 horas antes de sua ocorrência ele não tivesse sido suspenso.
Transcurso o prazo editalício foi surpreendida pela notícia de que o
Concurso foi suspenso, sem que tenha ocorrido uma mudança na situação
de saúde nas 72 horas anteriores ao certame, em desrespeito aos termos
editalícios.
Os requisitos para a caracterização do dano moral se encontram presentes,
no caso, a prática de ato ilícito, o dano moral e o nexo de causalidade.
O art. 927 do Código Civil dispõe:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem,
é obrigado a repará-lo.
Entendo que o Acórdão atacado bem examinou a matéria, que a invoco,
também, como razão de decidir:
Ultrapassada tal questão, passo ao exame do mérito.
É certo que o Estado do Paraná e a UFPR, na qualidade de autarquia
federal, pessoa jurídica de direito público, submete-se ao art. 37, § 6º da
Constituição Federal, verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
A norma constitucional em apreço estabelece a responsabilidade civil
objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo, isto é,
a responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e
seus delegados (todas as pessoas incumbidas da realização de algum
serviço público, em caráter permanente ou transitório).
No caso sub examinem, observa-se que os argumentos recursais já
foram enfrentados e devidamente rebatidos pelo julgado monocrático,
que analisou de forma cautelosa as provas constantes nos autos,
reconhecendo o direito da parte autora à pensão por morte, não
merecendo reforma.
Considerando, portanto, que os argumentos trazidos nos recursos não
trazem qualquer inovação, e com o objetivo de evitar repetições
desnecessárias, colaciono trecho do julgado impugnado, que adoto como
parte da fundamentação:
“No caso em apreço, a parte autora requer a condenação da UFPR ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de a
universidade ré, organizadora do concurso público da Polícia Civil do
Estado do Paraná, ter comunicado a alteração da data de certame poucas

horas antes da realização da prova (o certame foi adiado de 21 de fevereiro
de 2021 para o dia 12 de dezembro/2021).
Trata-se de caso sui generis de reparação de danos por alteração de data
de certame.
Deve-se registrar, inicialmente, que a atual pandemia causada pela
infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) é um evento
excepcional e sem precedentes nos últimos cem anos.
É importante ter em vista esse aspecto para verificar se são aplicáveis (ou
não) ao presente caso os julgados dos tribunais superiores versando sobre
o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de
suspensão ou adiamento de provas de concursos públicos.
Quanto ao tema, o posicionamento dos tribunais é no sentido de que, salvo
pouquíssimas exceções (alguns casos de adiamento decorrente de fraude,
por exemplo), a mera suspensão/adiamento das provas de concurso
público não enseja o ressarcimento/reparação das despesas suportadas
(danos materiais) tampouco implica reparação por danos morais. Nos
casos de cancelamento do certame, o posicionamento dos tribunais
superiores é de que o candidatos faz jus apenas à restituição do valor da
taxa de inscrição do concurso.
Ocorre, no entanto, que a matéria discutida neste feito tem contornos
bastante peculiares que, a meu ver, não justificam a incidência do
entendimento jurisprudencial dominante de não reconhecer a
responsabilidade civil do Estado nos casos de suspensão/adiamento das
provas de concurso público.
Podemos listar as seguintes circunstancias particulares do caso
concreto (i) a já referida situação atípica da pandemia causada pela
infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), (ii) a prévia
projeção epidemiológica de altos índices de contaminação justamente em
data adjacente à prova objetiva do concurso público da Polícia Civil do
Estado do Paraná; e (iii) as várias oportunidades e alertas prévios que
foram desdenhados pela banca examinadora.
O Executivo paranaense vinha sendo cobrado a atender/suprimir o déficit
de servidores na área de segurança pública. A realização da prova fora
concentrada em Curitiba/PR e na região metropolitana da capital.
Aproximadamente 106 (cento e seis) mil candidatos inscritos, sendo que

em torno de 55 (cinquenta e cinco) mil provenientes de outros estados e
regiões do país.
Cumpre anotar que, nos meses que antecederam o certame, a banca
organizadora foi contundente em suas asserções, tanto no âmbito judicial
como na esfera administrativa, acerca da viabilidade da realização das
provas objetivas em fevereiro de 2021, conforme denotam as alegações do
réu apresentadas em alguns mandados de segurança e em uma ação civil
pública que solicitavam o adiamento do concurso pelas incertezas
decorrentes pandemia causada pela infecção humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV).
A despeito dos números alarmantes de contaminados e de mortos, bem
como a crescente ocupação/saturação de leitos hospitalares e a falta de
perspectiva de vacinação em massa, a UFPR, na contramão de todos os
outros certames adiados naquele período, insistiu na decisão de não
adiar a data de realização das provas objetivas do concurso.
A majoração do quantitativo de locais/salas de realização de prova; o
aumento do número de fiscais/trabalhadores e o incremento de
equipamentos de preservação das novas regras sanitárias (termômetros,
oxímetros e pilhas, exemplo) eram circunstâncias plenamente
previsíveis, apesar de a banca organizadora afirmar o contrário. A UFPR,
agindo de forma temerária, não apresentou nenhum desses impeditivos
quando fora questionada pela impressa e candidatos, nem quando
interpelada judicialmente sobre o adiamento das provas.
Note-se que, malgrado a UFPR ser uma das mais antigas universidades do
país e de possuir portifólio amplo e exitoso na realização de concursos
públicos, é certo que, neste caso, ela não foi previdente.
Mencione-se ainda que, somente após diversas postagens de candidatos
indignadas em redes sociais, bem como a repercussão negativa provocada
pela comunicação inopinada do adiamento, ocorrido apenas na manhã do
certame, o Executivo Estadual (contratante), reconhecendo a
imprevidência do a UFPR sinalizou no sentido de penalizar a parte ré, o
que evidencia a conduta desidiosa da demandada, conforme denota o
seguinte informe publicado no site da própria Polícia Civil do
Paraná: “Governo do Paraná adiantou ainda neste domingo (21) que deve
processar a UFPR. Em coletiva de imprensa, o delegado-geral da Polícia
Civil, Silvio Jacob Rockembach, afirmou que o Estado vai entrar com
processo administrativo por quebra de contrato, com possibilidade de

indenização e de impedir o NC-UFPR de contratar com o Governo por dois
anos.”
Percebe-se, portanto, que a insistência da UFPR em não adiar, com
razoável antecedência, a data das provas objetivas – cuja realização se
sabia inviável desde longa data por conta da grave crise sanitária que
assolava (e que ainda assola) todo o país – causou prejuízo à parte autora,
que teve de se deslocar, desnecessariamente, para a capital do Paraná.
A UFPR, frise-se, deve ser responsabilizada por atos que podia e deveria
evitar, pois desde alguns meses antes do concurso vinha sendo instada
sobre a real viabilidade de operacionalizar as provas objetivas em fevereiro
de 2021, ou, conforme o caso, de proceder seu adiamento; no entanto, a
ré optou por manter as provas.
Assim, a UFPR e o Estado do Paraná devem ser condenados a ressarcir
ao autor todas as despesas que ele teve de despender para deslocar-se
até Curitiba/PR a fim de realizar as provas em 21 de fevereiro de 2021: a
título de passagens aéreas (R$ 1257,21 - anexo 7), hospedagem (R$
596,50 - anexo 8), alimentação (R$ 500,82 - anexo 6) e transporte (R$
30,96 - anexos 9/10), razão pela qual deveram ser fixados no valor
solicitado de R$ 2.385,22 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e
vinte e dois centavos).
Quanto à pretensão de reparação por danos morais, entendo que este
também merece acolhida.
De fato, como visto acima, a situação narrada na inicial – e comprovada
nos autos – indiscutivelmente vai além de um mero dissabor.
Quanto ao valor da indenização devida, tenho que a reparação pecuniária
visa proporcionar uma espécie de compensação que atenue a ofensa
causada, atentando-se, que ao beneficiário não é dado tirar proveito do
sinistro, pois não não se destina a indenização ao seu enriquecimento.
Portanto, o valor deve ser apenas suficiente ao reparo, sob pena de estar
o Judiciário autorizando o enriquecimento sem causa da vítima e desta
forma contribuindo para a formação da desditosa “indústria das
indenizações”.
Todavia, relativamente ao dano moral, esta aferição fica por demais difícil
de ser realizada, na medida em que não se pode precisar com requintes de
exatidão o tamanho do abalo à esfera extrapatrimonial das pessoas. Por
isso mesmo, a jurisprudência, além de presumir a própria existência do

dano moral em casos como o vertente, tende igualmente a tornar objetivo
o quantum do ressarcimento ao qual faz jus a vítima.
Nestes termos, considero razoável a fixação de danos morais no montante
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que tal importância, sem se
revelar excessiva, mostra-se capaz de determinar com razoabilidade uma
reparação válida para os infortúnios causados à parte demandante”.
Sendo assim, deve ser mantido o julgado monocrático pelos próprios
fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9099/95.
Recurso a que se NEGA provimento.
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).
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).
É como voto.

Proponho a seguinte tese jurídica: A suspensão de concurso público, após
o prazo definido no Edital, sem a prova de fato novo e imprevisível,
caracteriza o dano moral. Nego provimento ao Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência.

Recife, data da movimentação.

Flávio Roberto Ferreira de Lima
Juiz Federal Relator

Visualizado/Impresso em 24 de Maio de 2022 as 15:51:29
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu,
preliminarmente, por maioria, conhecer o recurso, vencido Dr. Sérgio Brito,
e no mérito, negar provimento, nos termos do voto do Relator, vencido,
nesta parte, Dr. Fábio. Quanto à fixação da tese houve empate, sobre os
termos da redação proposta, ficando, de um lado, Dr. Flávio, Dra. Kylce, Dr.
Glauber, Dra. Paula Emília e Dr. Sérgio Murilo que acolhiam redação mais
ampla (A suspensão de concurso público, na iminência da realização do
certame, sem a prova de fato novo e imprevisível, caracteriza o dano moral), de
outro lado, ficaram Dr. Fábio, Dr. Eduardo, Dra. Polyana, Dr. Sérgio Brito e
Dr. Nagibe que propuseram redação mais restritiva sobre o
reconhecimento do dano moral, que dependeria da análise do caso
concreto. Ao final, pediu vista o Presidente da TRU.
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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL

07. 0502953-11.2015.4.05.8201
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Rui Batista Da Silva
Adv/Proc: Jussara Tavares Santos Sousa Schildt Costa (PB012519 )
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça
EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. EFEITOS DO TEMPO DE SERVIÇO
MILITAR. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA E DE TEMPO DE SERVIÇO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TNU. NÃO CONHECIMENTO.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização interposto pelo INSS (anexo nº 16) que
tem por objeto rechaçar o v. Acórdão proferido pela eg. Turma Recursal da
Paraíba (anexo nº 14), ao argumento de que este se encontra com conteúdo
oposto ao decidido pela eg. Turma Recursal de Sergipe.
O ponto da divergência consiste em saber se o tempo de serviço militar poderia
ser utilizado para fins de carência e de tempo de serviço de aposentadoria por
idade urbana.
A questão trazida pelo INSS já fora dirimida pela eg. TNU, no seguinte julgado:
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. CÔMPUTO
PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA,
COM BASE NA. QUESTÃO DE ORDEM N. 38/TNU.
1. Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pela PARTE
AUTORA em face de acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais do Ceará, que não reconheceu como período de carência o tempo
de serviço militar obrigatório, julgando improcedente o pedido de concessão
de aposentadoria por idade urbana.
2. O requerente sustenta, em síntese, divergência do acórdão recorrido com
entendimento firmado pela TRU da 4ª Região no sentido de que o tempo de
serviço militar, além de expressamente computar como tempo de
serviço/contribuição, nos termos do artigo 55, I, da Lei 8.213/91, e artigo 60,
IV, do Decreto 3.048/99, também deve ser considerado para fins de
carência.
3. Admitido o incidente na origem e pela Presidência desta TNU, os autos
foram distribuídos para julgamento.
4. É o relatório.
5. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização
nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais
de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula ou jurisprudência
dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça.
6. No presente caso, o acórdão impugnado entendeu que o tempo de serviço
militar obrigatório desprovido de recolhimento de contribuições
previdenciárias não pode ser computado para fins de carência, com o
objetivo de pleitear aposentadoria por idade urbana.

7. Por sua vez, o acórdão paradigma da TRU da 4ª Região consignou que "o
tempo de serviço militar, além de expressamente computar como tempo de
serviço/contribuição, nos termos do artigo 55, I, da Lei 8.213/91, e artigo 60,
IV, do Decreto 3.048/99, também deve ser considerado para fins de
carência".
8. Desta forma, vê-se que o requerente logrou demonstrar o dissídio ao
colacionar entendimento jurisprudencial contrário, restando evidente a
divergência invocada como fundamento do incidente de uniformização ora
interposto. Portanto, o incidente deve ser conhecido.
9. Vou a mérito.
10. O cerne da questão é saber se o tempo de serviço militar obrigatório
poderá ser computado para fins de carência.
11. O artigo 63 da Lei n. 4.375/64 (Lei do Serviço Militar), ao tratar dos
direitos garantidos aos convocados, prescreve que os prestadores do
serviço militar inicial terão o direito de contar esse tempo para fins de
aposentadoria. In verbis:
"Art 63. Os convocados contarão, de acôrdo com o estabelecido na
Legislação Militar, para efeito de aposentadoria, o tempo de serviço ativo
prestado nas Fôrças Armadas, quando a elas incorporados."
12. Ademais, a norma do artigo 55, I, da Lei n. 8.213/91 expressamente
prevê o cômputo do tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, como
tempo de serviço/contribuição. No mesmo sentido, a regra do artigo 60, IV,
do Decreto 3.048/99. Confira-se:
"Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como
tempo de contribuição, entre outros:
[...]
IV - o tempo de serviço militar, salvo se já contado para inatividade
remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no
serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, ainda que
anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, nas seguintes
condições:
a) obrigatório ou voluntário; e
b) alternativo, assim considerado o atribuído pelas Forças Armadas àqueles
que, após alistamento, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou
política, para se eximirem de atividades de caráter militar;"
13. Por sua vez, o artigo 100 da Lei nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores
Públicos da União), reconhece que o tempo de serviço prestado às Forças
Armadas é tempo de serviço público federal, computado para todos os
efeitos. Ou seja, o aludido período, independentemente da existência de
contribuição previdenciária, é computado para fins de aposentadoria no
Regime Próprio de Previdência Social da União.
14. Desta feita, não vislumbro motivo para se afastar a contagem do tempo
de serviço militar, para fins de carência no tocante à aposentadoria por idade
no Regime Geral da Previdência Social.
15. Frise-se ainda que a prestação de serviço militar não é uma faculdade
do cidadão, mas sim uma obrigação imposta constitucionalmente. Destarte,
não se afigura razoável admitir que o convocado tenha que ser sacrificado
com possível exclusão previdenciária decorrente da não contagem para fins
de carência daquele período em que esteve servindo à Pátria.

16. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao incidente de
uniformização da parte autora, para restabelecer a sentença de procedência,
com fulcro na Questão de Ordem n. 38/TNU.”
(PEDILEF nº 0527059-78.2017.4.05.8100/CE, TNU, Relator Juiz Federal
Sérgio Abreu Brito, 02.07.2019).
A aludida tese encontra-se confirmada nos julgados 000220271.2018.4.01.4100, 0012743-91.2016.4.01.3500 e 0004919-85.2015.4.01.3801,
todos da eg. TNU.
Resta, de modo evidente que a divergência jurisprudencial regional sobre o tema
já fora totalmente solvida em âmbito nacional, no sentido de reputar para fins de
tempo de serviço e de carência o tempo de serviço militar.
Desta feita, tendo em vista que o v. Acórdão recorrido está em conformidade
com o entendimento da TNU, aplica-se ao caso, a tese firmada na Questão de
Ordem nº 13/TNU: "Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência
da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido".
Ante o exposto, não conheço do pedido de uniformização.
É como voto.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER do
pedido de uniformização, nos termos do voto do relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem.
Recife/PE, xx de março de 2022.

SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

08. 0524898-90.2020.4.05.8100
Recorrente: Rafael Antunes Almeida
Adv/Proc: Thiago Pinheiro de Azevedo (CE019279 )
Recorrido (a): UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça
EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. EXERCÍCIO COORDENAÇÃO
SEM PREVISÃO LEGAL DE GRATIFICAÇÃO NÃO CONFERE DIREITO À
REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TNU.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora (anexo nº
18) que tem por objeto rechaçar o v. Acórdão proferido pela eg. 1ª Turma
Recursal do Ceará (anexo nº 17), ao argumento de que este se encontra com
conteúdo oposto ao decidido pela eg. Turma Recursal de Sergipe.
O ponto da divergência consiste em saber se é cabível ao autor o pagamento de
diferenças decorridas do exercício de função de coordenador de curso de pósgradução, independente de previsão legal de gratificação.
O dissídio jurisprudencial restou posto e a eg. Turma Recursal de origem admitiu
o pedido de uniformização regional.

Analiso e decido.
A matéria posta não é nova e já fora devidamente analisada pela Eg. Turma
Nacional de Uniformização, no seguinte julgado:
“EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROFESSOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
DE CHEFIA. CHEFE DE DEPARTAMENTO. PAGAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI.
FUNÇÃO GRATIFICADA NÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E
LEGAL, AINDA QUE NA FORMA DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE.
PUIL CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO PUIL, fixando a seguinte tese: "o regime
jurídico constitucional e legal impede que o exercício de função de
direção, chefia ou assessoramento, sem previsão legal e específica de
retribuição pecuniária, seja remunerada ou indenizada por ato do
administrador ou do Poder Judiciário.".
(PUIL Nº 0000036-00.8820.1.14.0138/MG. Relator Juiz Federal IVANIR
CESAR IRENO JUNIOR, 28.04.2021).
Resta, de modo evidente que a divergência jurisprudencial regional sobre o tema
já fora totalmente solvida em âmbito nacional, no sentido de reputar indevida a
gratificação pretendida, por afrontar a legalidade.
Desta feita, tendo em vista que o v. Acórdão recorrido está em conformidade
com o entendimento da TNU, aplica-se ao caso, a tese firmada na Questão de
Ordem nº 13/TNU: "Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência
da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido".
Ante o exposto, não conheço do pedido de uniformização.
É como voto.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER do
pedido de uniformização, nos termos do voto do relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem.
Recife/PE, xx de março de 2022.

SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

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

09. 0511457-04.2018.4.05.8200
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): José Tavares Da Silva
Adv/Proc: Sayonara Tavares Santos Sousa (PB010523 )
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU PUIL.
DIVERGÊNCIA
VERIFICADA.
AGRAVO
PROVIDO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA SERVIÇO À EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO
INFERIOR
AO
VALOR
MÍNIMO.
DEVER
DE
COMPLEMENTAÇÃO PELO SEGURADO. PROVIMENTO.

Vistos...
I. Relatório.
Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela
Presidência em Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência
interposto pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL junto ao
Acórdão proferido na Ação Especial Cível movida por JOSÉ TAVARES DA
SILVA.
Aduz: a) que a TRSJPB condenou o INSS a considerar no tempo de
contribuição da parte autora os períodos contributivos na categoria de
contribuinte individual que presta serviço à empresa; b) “que o autor prestou
serviços sem vínculo empregatício a diversas empresas, nos períodos
reconhecidos na sentença recorrida, as quais realizaram os respectivos
recolhimentos das contribuições previdenciárias, porém foram inferiores ao
salário de contribuição de um salário-mínimo”; c) dissenso jurisprudencial em
face de decisão proferida pela TRSJRN, no sentido de que “o contribuinte
individual a serviço de empresa é obrigado a complementar, diretamente, a
contribuição até o valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as
remunerações recebidas no mês, por serviços prestados a pessoas jurídicas,
forem inferiores a este.”
O incidente foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU, porém
por força de agravo foram distribuídos os autos.
Era o que cumpria historiar.
II. Fundamentação.
Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na
interpretação da lei”.
O acórdão recorrido encontra-se lavrado nos seguintes termos:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
IDADE
URBANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS
PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Ordinário pelo qual se pretende a
reforma de sentença que julgou procedente pedido, condenando
o INSS: a) a considerar no tempo de contribuição da parte
autora, inclusive para a carência, os períodos contributivos na
categoria de individual de 01/02/2004 a 29/02/2004; 01/10/2004
a 31/10/2004; 01/01/2005 a 31/01/2005; 01/03/2005 a
31/07/2005; 01/12/2005 a 31/07/2006; 01/02/2007 a 28/02/2007;
01/09/2011
a
30/11/2011
e
01/03/2012
a
31/03/2012; 01/09/2007 a 30/09/2007; 01/12/2007 a 31/12/2007;

01/12/2008 a 31/12/2008; 01/06/2009 a 30/06/2009; 01/09/2010
a 30/09/2010; 01/05/2013 a 31/12/2013; 01/02/2014 a
31/03/2014, e 01/03/2016 a 18/04/2016; b) a implantar em favor
da parte autora o benefício de aposentadoria por idade e c) ao
pagamento dos atrasados desde a DER (18.04.2016).
2. Em suas razões recursais o ente público pugna pela reforma
da sentença alegando que o autor prestou serviços sem vínculo
empregatício a diversas empresas, nos períodos reconhecidos
na sentença recorrida, as quais realizaram os respectivos
recolhimentos das contribuições previdenciárias, porém foram
inferiores ao salário de contribuição de um salário-mínimo.
Assim, deveria ter sido realizado recolhimento complementar
pelo próprio requerente, conforme previsto no art. 30, II, da Lei
nº 8.212/91.
3. Extrai-se da sentença o seguinte:
“A parte autora requer a concessão de aposentadoria por
idade urbana, com efeitos retroativos à data do primeiro
requerimento administrativo (NB 173.979.913-2, DER
18/04/2016 – fl. 03 do anexo 04), mediante o cômputo dos
períodos contributivos indicados na tabela do anexo 05.
De início, cumpre registrar que a parte ré foi intimada por
duas vezes para anexar aos autos o processo
administrativo do benefício objeto da lide (NB 173.979.9132), mas o processo acostado aos autos foi o relativo ao
segundo requerimento de benefício (NB 186.534.634-6,
DER 10/08/2018 – anexos 13/14). De todo modo, os
períodos contributivos controvertidos são referentes aos
recolhimentos do autor na categoria de individual vinculado
a empresas, que estão anotados no CNIS com indicadores
de pendência, de maneira que, como a análise do pedido
inicial é mais de natureza jurídica que fática, o processo
administrativo anexado aos autos supre a falta do primeiro.
De acordo com a Súmula n.º44 da TNU, o prazo de
carência, nos termos da tabela do art. 142 da Lei
n.º8.213/91, para efeito de aposentadoria por idade
urbana, é firmado de acordo com o ano da implementação
do requisito etário.
A parte autora ingressou no RGPS antes de 24.07.1991 e
completou o requisito etário em 2009, de modo que, no
caso, o período de carência para a concessão de
aposentadoria por idade é de 168 contribuições, nos
termos do art. 142 da Lei n.º8.213/91.

Em se tratando de contribuinte individual vinculado à
empresa, a falta ou o atraso no recolhimento das
respectivas contribuições previdenciárias não pode
prejudicar o segurado, eis que a responsabilidade por esse
recolhimento é da empresa tomadora de sua mão de obra
(art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 8.212/91).
O CNIS da autora atualizado até 23/10/2018 demonstra o
recolhimento de contribuições previdenciárias na categoria
de individual nos seguintes períodos e respectivas
empresas:
- 01/02/2004 a 29/02/2004,
Transportadora Itapemirim;

motorista

na

empresa

- 01/10/2004 a 31/10/2004, motorista na empresa Limeira
Logística;
- 01/01/2005 a 31/01/2005; 01/03/2005 a 31/07/2005;
01/12/2005 a 31/07/2006; 01/02/2007 a 28/02/2007;
01/09/2011 a 30/11/2011 e 01/03/2012 a 31/03/2012,
motorista na empresa FEDEX Brasil;
- 01/09/2007 a 30/09/2007; 01/12/2007 a 31/12/2007 e
01/12/2008 a 31/12/2008, motorista na empresa
Rodoviário Camilo dos Santos;
- 01/06/2009 a 30/06/2009, motorista na empresa TNT
Mercúrio;
- 01/09/2010 a 30/09/2010, motorista na empresa VELOX
Transportes;
- 01/05/2013 a 31/12/2013, motorista
RODOMILLI Transportes;

na

empresa

- 01/02/2014 a 31/03/2014, motorista na empresa LIONS
Express, e
- 01/03/2016 a 18/04/2016,
COOPERATRANS.

motorista

na

empresa

No caso, todos os períodos acima indicados, e que estão
anotados no CNIS do autor (fls. 16/19 do anexo 13), devem
ser computados no cálculo do tempo de contribuição do
benefício requerido, eis que relativos à categoria de
individual vinculado a empresas.
Logo, de acordo com a planilha de apuração de tempo
de serviço/contribuição em anexo, a qual homologo

como parte integrante da presente sentença, a parte
autora comprovou possuir na DER (18/04/2016), 182
contribuições, fazendo jus, portanto, à concessão de
aposentadoria por idade desde a referida data, com
uma renda mensal inicial de 85% do salário-debenefício, nos termos dos arts. 48 e 50 da Lei
n.º8.213/91.”.
4. No caso, constata-se que a sentença examinou a causa sob
fundamentos legais e fáticos suficientes à solução da lide,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Registro, apenas, que na situação dos autos se aplica o art.
30, I, b, da Lei nº 8.212/91 e não o art. 30, II, da Lei nº 8.212/91,
como quer o recorrente.
6. Saliente-se que, conforme entendimento do STJ, “o
magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado
a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão
somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o
deslinde do tema” (REsp 717265, 4ª T, DJU1 12/3/2007, p. 239).
No mesmo sentido: “não está o juiz obrigado a examinar, um a
um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as
alegações que produzem: o importante é que indique o
fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a
convicção no decidir” (STF, EDcl/RE 97.558/GO, 1ª T, Rel. Min.
Oscar Correa, RTJ 109/1098)
7. 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).
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 do INSS, mantendo a
sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condenação
da parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação, observada a súmula 111 do STJ.
O requerente invoca como paradigma julgado da TRSJRN que, no que
importa, assentou:
(...)

10. De acordo com o artigo 5º, da Lei 10.666/2003, o contribuinte
individual
a
serviço de empresa é obrigado a complementar, diretamente, a
contribuição
até
o
valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as
remunerações
recebidas no mês, por serviços prestados a pessoas jurídicas,
forem
inferiores
a
este. Por sua vez, o artigo 214, § 3º, inciso I do Decreto 3.048/99
estabelece que o limite mínimo do salário-de-contribuição para
o segurado contribuinte individual corresponde ao salário
mínimo.
11. No presente caso, da análise do processo administrativo que
resultou
na
revisão do RMI do benefício percebido pelo autor (anexos 9/12),
percebe-se
que
os recolhimentos relativos as competência de 04/2003 a 05/2003
foram
efetuados
abaixo do salário-mínimo, de modo que a autora deveria ter
complementado
sua
contribuição a fim de que atingisse o valor mínimo do salário-decontribuição
mensal e a competência pudesse ser considerada como tempo
de contribuição.
Com efeito, a Turma Recursal de origem incluiu no cômputo dos períodos
contribuições referentes aos recolhimentos do autor na categoria de individual
vinculado a empresas sem a verificação da complementação das contribuições
recolhidas em valor abaixo do mínimo, no que divergiu a TRSJRN que
considerou a complementação indispensável, revelando-se paradigma apto à
formação do dissídio jurisprudencial.
Assim, tendo em vista que se encontram presentes os pressupostos
específicos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.
A controvérsia trazida pela recorrente refere-se à complementação da
contribuição pelo contribuinte individual até o valor mínimo mensal do salário-decontribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por serviços
prestados a pessoas jurídicas, foram inferiores ao salário mínimo.
A partir da Lei 10.666/03, as empresas passaram a ser responsáveis pelas
contribuições do contribuinte individual a seu serviço:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo até
o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia

útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009)
Por outro lado, o contribuinte individual contratado por pessoa jurídica
obrigada a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele
devida, cuja remuneração recebida seja inferior ao limite mínimo do salário
de contribuição, é obrigado a complementar a sua contribuição mensal,
consoante determina o art. 5º da Lei 10.666/2003:
Art. 5o O contribuinte individual a que se refere o art. 4o é
obrigado a complementar, diretamente, a contribuição até o
valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as
remunerações recebidas no mês, por serviços prestados a
pessoas jurídicas, forem inferiores a este.
Assim, as contribuições efetuadas abaixo do salário mínimo e não
complementadas pelo segurado não podem ser consideradas no cômputo do
período contributivo.
Nesse sentido:
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
NACIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
QUALIDADE
DE
SEGURADO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPLEMENTAÇÃO DO
VALOR RECOLHIDO PELA EMPRESA TOMADORA DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. PROVIMENTO. 1 - Uniformização
do entendimento de que a qualidade de segurado do contribuinte
individual que presta serviço a empresa depende da
complementação pelo segurado prestador do serviço da
contribuição vertida pela empresa tomadora do serviço, nos
termos do artigo 5º da Lei 10.666, de 2003. 2 - Incidente provido.
(TNU, PEDILEF 0002624-26.2011.4.02.5050, Rel. Juíza Federal
LUISA HICKEL GAMBA, julgado 21.06.18)
Na espécie, a Turma Recursal de origem entendeu pela presunção de
recolhimento das contribuições, desconsiderando a eventual necessidade de
complementação quando as remunerações recebidas no mês forem inferiores
ao salário mínimo.
Daí, penso, com as vênias de estilo, ser o caso de provimento do incidente
de uniformização regional, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da TNU (Se
a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido
e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na
necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e
não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias
inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para
que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a
respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional
sobre a matéria de direito.(Aprovada na 6ª Sessão Ordinária da Turma Nacional
de Uniformização, do dia 14.08.2006).

III.

Dispositivo.

Ante o exposto, voto por: a) fixar a seguinte tese: “O contribuinte individual
que presta serviço a empresa, cuja remuneração recebida seja inferior ao
limite mínimo do salário de contribuição, é obrigado a complementar a sua
contribuição mensal, consoante determina o art. 5º da Lei 10.666/2003”; b) DAR
PROVIMENTO ao agravo interposto pelo INSS para CONHECER E PROVER o
pedido de uniformização regional, nos termos da Questão de Ordem n. 20 da
TNU.
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à
unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, dar provimento 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

10. 0522336-27.2019.4.05.8300
Recorrente: Antonio Umberto Da Silva
Adv/Proc: Antônio Almir Do Vale Reis Júnior (PE027685D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO.
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. VALIDADE DO PPP COMO
PROVA DA NOCIVIDADE. TURMA DE ORIGEM QUE AFASTOU A
CREDIBILIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL VÁLIDO. ÓBICE DA QUESTÃO DE ORDEM N.
22 DA TNU. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. ENUNCIADO N. 42
DA TNU. AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos...
I. Relatório.
Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela
Presidência em Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência
interposto por ANTÔNIO UMBERTO DA SILVA junto ao Acórdão proferido na
Ação Especial Cível movida contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
Aduz: a) a 1ª TRSJPE entendeu que “PPP sem o carimbo da empresa,
SEM DATA DE SUA EXPEDIÇÃO E COM DIVERGÊNCIA ENTRE QUEM
ASSINA O DOCUMENTO E NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA
EMPRESA PARA EMITIR O DOCUMENTO é inadmissível como prova da
nocividade”; b) dissenso jurisprudencial em face de decisão proferida pela
TRSJSE no sentido de que “não sendo exigido do segurado a regularização no
preenchimento do PPP, sequer tendo sido aventada irregularidade no
preenchimento pelo INSS, tal circunstância não pode prejudicá-lo, porquanto não
tem qualquer ingerência sobre o fato”
O incidente foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU, porém
por força de agravo foram distribuídos os autos.
Era o que cumpria historiar.
II. Fundamentação.
Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na
interpretação da lei”.

O acórdão recorrido, no que importa, encontra-se lavrado nos seguidos
termos:
“Nesta senda, observo que o demandante colacionou,
no Anexo 10, PPP com o fim de fazer prova da
especialidade do tempo no que toca aos períodos
de
01/01/1987
a
31/07/1990,
01/08/1990
a
31/08/1997
e
19/11/2003
a
19/01/2005;
estando,
contudo,
sem
o
carimbo
da
empresa.
Em sendo assim, PPP sem o carimbo da empresa, SEM DATA
DE SUA EXPEDIÇÃO E COM DIVERGÊNCIA ENTRE QUEM
ASSINA O DOCUMENTO E NOME DA PESSOA
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA EMITIR O
DOCUMENTO é inadmissível como prova da nocividade.”
Por sua vez, o acórdão paradigma consignou:
Data vênia o entendimento do Juízo de origem, merece guarida
a pretensão recursal como formulada. No que tange à alegada
irregularidade no preenchimento do PPP, como ausência de
carimbo e definição genérica do ruído, assim orienta a
Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010 em seu anexo X:
(...)
Logo, não pode a parte autora ser penalizada pela
desídia da empresa ao definir genericamente o ruído no
período em debate como menor que 85,3 dB, sendo certo que o
limite exigido de 85 dB a partir de 18.11.2003 (Decreto nº
4.882/2003)
encontra-se
incluído na definição em questão, não devendo a parte autora
arcar com tal ônus, razão pela qual afasto a fundamentação da
autarquia
ré
contida
na
fl.
25
do
anexo 20.
Vê-se que os vícios que levaram a Turma Recursal de origem a retirar a
credibilidade e a validade do documento apresentado como prova não são
exatamente os mesmos daqueles verificadas no acórdão paradigma, de modo
que, pela ausência da alegada identidade fática não se verifica divergência apta
à formação de dissídio jurisprudencial válido, o que atrai a incidência da Questão
de Ordem nº 22 da TNU (É possível o não-conhecimento do pedido de
uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.)
Ademais, a análise do julgado demonstra que 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.”

À luz dessas considerações, seja por não estar demonstrada divergência
de teses, seja pela inviabilidade de reexame de provas nesta oportunidade, não
merece prosperar o pedido de uniformização proposto.
III.

Dispositivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto pelo autor.
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

11. 0503018-43.2019.4.05.8305
Recorrente: Maria José Monteiro
Adv/Proc: David Gama Reys (AL007521)
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. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO.
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL. AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL VÁLIDO. ÓBICE DA QUESTÃO DE ORDEM N.
22 DA TNU. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. ENUNCIADO N. 42
DA TNU. AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos...
I. Relatório.
Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela
Presidência em Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência
interposto por MARIA JOSÉ MONTEIRO junto ao Acórdão proferido na Ação
Especial Cível movida contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Aduz: a) que a 1ª TRSJPE julgou improcedente o pedido de concessão
do benefício de aposentadoria por invalidez por entender ausente a
incapacidade do autor para sua atividade habitual; b) erro na categorização da
segurada como facultativo; c) dissenso jurisprudencial em face de decisão
proferida pela 3ª TRSJPE, no sentido de que o erro administrativo quanto ao
nomem júris (a que título recolheu a contribuição previdenciária ou código da
receita) não é impeditivo para a concessão de benefício.
O incidente foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU, porém
por força de agravo foram distribuídos os autos.
Era o que cumpria historiar.
II. Fundamentação.
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 exame da peça recursal revela que a argumentação concentra-se na
alegação de erro na categorização do segurado como facultativo, pois, segundo
alega, seria a autora contribuinte individual, exercendo a atividade de costureira.

Na espécie, a Turma Recursal de origem firmou a improcedência do
pedido autoral por entender que a segurada possui capacidade de exercer o
seu labor habitual. Confira-se:
“(...)
No caso em exame, nos termos do laudo acostado aos autos
(anexo 22), afirmou o perito judicial que a recorrida é
portadora de gonartrose à direita (CID-10 M17.9), transtorno
do menisco em joelho direito (CID-10 M23.3) e dor
poliarticular difusa (em joelho e cotovelos) – CID-10 M25.5,
doenças que a incapacita parcial e definitivamente para
atividades que exijam esforço físico em membro inferior
direito, desde 14/02/2018, conforme documentação médica
apresentada.
No entanto, o CNIS da recorrida revela que desde junho de
2010 ela contribui como segurada facultativa no plano
simplificado (alíquota de 11% sobre o salário de
contribuição), ou seja, como dona de casa. Desse modo,
considerando que a incapacidade parcial constatada na
perícia se resume a atividades que exijam esforço físico,
concluo que tal incapacidade não atinge a sua atividade
laborativa habitual, como dona-de-casa, pelo que merece
prosperar os argumentos da autarquia recorrente.
É entendimento desta Turma Recursal que a atividade de
“Dona de casa” ou “do Lar”, diferentemente das atividades
de “faxineira” ou “empregada doméstica”, não exige uma
limitação temporal (jornada) para o cumprimento das
tarefas, o que possibilita a redução do ritmo de trabalho e
do esforço físico exigido.
Precedente desta Turma Recursal em 09/05/2018, relativo ao
processo nº 0507688-13.2017.4.05.8300.
Ademais, a atividade de costureira, para a qual a recorrida
se encontra atualmente incapaz, foi exercida apenas até
1994, consoante informação do CNIS (anexo 13), não
podendo ser considerada sua atividade habitual.
Ora, não restam dúvidas de que, para a concessão do auxíliodoença, é imprescindível a constatação da incapacidade para a
atividade laboral habitualmente desempenhada pelo trabalhador
segurado, o que não restou comprovado no presente caso.
Desta forma, ausente a incapacidade exigida para a
concessão do benefício, a análise das condições pessoais
da recorrente torna-se irrelevante, posto não ser suficiente,
por si só, para garantir o direito ao benefício.

Recurso do INSS provido. Sentença reformada posto que
indevida a concessão do benefício em tela.”
Vê-se que a qualidade de segurado da requerente não foi fator impeditivo
para possibilidade de reconhecimento do direito, hipótese da decisão paradigma,
mas sim a ausência de incapacidade laboral.
O cotejo dos julgados demonstra, pois, ausência de divergência entre os
acórdãos recorrido e paradigma, o que atrai a incidência da questão de ordem
nº 22 da TNU: “É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e
jurídica com o acórdão paradigma”.
Além disso, o que se vê é o mero inconformismo do recorrente com a
conclusão a que chegou a Turma Recursal a partir da sua soberana análise do
conjunto probatório.
De se destacar que este Colegiado não é instância revisional, mas órgão
meramente uniformizador de jurisprudência, sendo inadmissível a interferência
na soberania das instâncias ordinárias quanto à análise do conteúdo fáticoprobatório.
Avaliar para além das premissas constantes no acórdão demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório analisado, o que atrai a incidência da
Súmula 42 da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato”.
À luz dessas considerações, seja por não estar demonstrada divergência
de teses, seja pela inviabilidade de reexame de provas nesta oportunidade, não
merece prosperar o pedido de uniformização proposto.
III.

Dispositivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto pelo autor.
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

12. 0500664-32.2020.4.05.8201
Recorrente: Luiz Carlos Da Silva
Adv/Proc: Ailton Marinho Dos Santos (PB022891 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
SERVIDOR MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME
PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À EC 20/98. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. INCIDENTE PROVIDO.
Vistos...
I. Relatório.
Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência
suscitado por LUIZ CARLOS DA SILVA junto à decisão proferida na Ação
Especial Cível movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL – INSS visando à concessão de benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição.
Aduz: a); a TRSJPB afastou o cômputo do período anterior à Emenda
Constitucional 20/1998, em que o autor exerceu cargo em comissão municipal
sem efetuar recolhimentos, por entender ausente a condição de segurado
obrigatório, advinda somente com a referida emenda; b) dissenso jurisprudencial
em face de decisão proferida pela TRSJSE, no sentido de reconhecer o vínculo
com o Regime Geral de Previdência Social para exercente de cargo em
comissão, sem vínculos com Regime Próprio, anteriormente à entrada em vigor
da EC 20/98, independentemente do recolhimento das contribuições sociais.
Requer provimento.
Sem contrarrazões.
O incidente foi admitido na origem e pela Presidência desta TRU.
Era o que cumpria historiar.
II. Fundamentação.
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”.
Em sede de embargos de declaração, o acórdão recorrido encontra-se
lavrado nos seguintes termos (Evento 43):
(...)
6.
Esclareça-se que a parte-autora não esteve
vinculada a RPPS, uma vez que o município de Boqueirão/PB
atesta que “a Prefeitura Municipal...não dispõe de Previdência
Social Própria” (anexo 15).
7.
Por sua vez, registra esta TR que o fundamento do
desprovimento do pedido recursal centra-se no fato de que o
período pugnado - 11.01.1993 a 31.12.1997 – é anterior ao
advento da EC nº 20/98, que instituiu o § 13 do art. 40 que,
originalmente, previu: “§ 13 - Ao servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário
ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social.” (redação alterada pela EC 103/2019).
8.
Anteriormente ao advento da inovação
constitucional da EC n. 20/98, não havia previsão de filiação
previdenciária (RGPS) como segurado obrigatório do contratado

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público.
9.
O item 7 do acórdão embargado assim consignou:
“Na hipótese, a parte-autora exerceu atividade junto ao
Município de Boqueirão/PB entre 11.01.1993 e 31.12.1997 - “por
excepcional interesse público sem qualquer vínculo
empregatício” – e a partir de 30.01.1998 como “professor”,
informando-se no documento que houve recolhimentos
previdenciários apenas quanto ao período contado a partir de
janeiro/98, “haja vista que a Prefeitura Municipal de Boqueirão
não dispõe de Previdência Social Própria – RPPS”. Logo, antes
da EC n. 20/98, não havia previsão de vinculação obrigatória ao
RGPS dos ocupantes de cargo temporário ou em comissão,
fazendo-se, portanto, necessário o recolhimento das respectivas
contribuições.
10.
No caso, no período pleiteado não houve o
recolhimento de contribuições previdenciárias (conforme atestou
o município de Boqueirão/PB), de modo que, não sendo a parteautora segurado empregado, não há como se reconhecer a
filiação ao RGPS para o período sem as devidas contribuições
previdenciárias.
11.
Assim, é o caso de se dar provimento aos embargos
de declaração para sanar o vício apontado, esclarecendo que o
desprovimento do recurso ordinário interposto pela parte-autora
funda-se no entendimento de que, antes do advento da EC nº
20/98, não havia previsão de filiação previdenciária como
segurado obrigatório do contratado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, de modo que, não
tendo havido o recolhimento de contribuições previdenciárias no
período pleiteado pela parte-autora e não sendo a parte-autora
segurado empregado (obrigatório), não há como se reconhecer
a filiação obrigatória ao RGPS para o período.
O requerente invoca como paradigma julgado da TRSJSE que assentou
(Evento 47):
(...)
Entendo que deve ser computado o período constante na
declaração do Município por diversas razões: 1) a
declaração do Município possui fé pública [art. 19 da CF/88] e
encontram-se
corroborada
pelo
demonstrativo
de
pagamento [anexo 9, p. 4]; 2) o INSS aceitou a declaração de 3
períodos
[01/09/2001
a
31/12/2006;
01/03/2007
a
31/12/2008 e 02/01/2009 a 31/10/2016] e rejeitou de um período
[03/07/1989 a 30.09.1999], contudo as declarações
relativamente ao períodos trabalhados no Município de Socorro

possuem o mesmo formato e foram assinados pelo
mesmo servidor, logo não dúvidas quanto a sua autenticidade.
O período controvertido [03/07/1989 a 30.09.1999] é anterior a
EC n.º 20/98.
A EC n.º 20/98 expressamente incluiu o servidor ocupante
exclusivamente de cargo de comissão no RGPS
[CF/88, Art. 40 (omissis), § 13 - Ao servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral
de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
20,
de
15/12/98)],
contudo
o
art.
13
da
Lei n.º 8.647/93 aplicável analogicamente ao presente caso
dispõe que “Art. 1º O servidor público civil ocupante de
cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União,
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações
Públicas Federais, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral
de Previdência Social de que trata a Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991]. Tal previsão foi estendida
posteriormente através do Decreto nº 3.048/99 [Decreto nº
3.048/99, Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência
social as seguintes pessoas físicas: (...) I - como
empregado: (...) i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal
ou Município, incluídas suas autarquias e fundações,
ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração;]. A premissa
de tais dispositivos é de que o servidor não pode ficar sem a
cobertura de um regime previdenciário, de maneira
que, não havendo a instituição de Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS do ente empregador ou não sendo
possível a sua filiação, é considerado a sua filiação obrigatório
ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
Em relação ao servidor ocupante do cargo de comissão, tem-se
o seguinte regime jurídico:

Período anterior a
16.12.1998
[ou seja, até 15.12.1998]

Estados
e
Municípios:
Havendo a instituição de
Regime
Próprio
de
Previdência Servidor – RPPS,
pode ser filiado ao RPPS se
houver previsão expressa na
respectiva
lei
do
ente
instituidor. Ressalva: Não
havendo
instituição de RPPS ou não
havendo vinculação expressa
do
RPPS,
é

Período posterior a
16.12.1998 [ou seja, até
15.12.1998]

considerado filiado obrigatório
do
Regime
Geral
da
Previdência
Social
–
RGPS.
Em relação a União, aplica-se
obrigatoriamente o Regime
Geral
da
Previdência Social - RGPS [Lei
n.º 8.647/93, Art. 1º O servidor
público
civil
ocupante
de
cargo
em
comissão, sem vínculo efetivo
com
a
União,
Autarquias,
inclusive
em
regime especial, e Fundações
Públicas
Federais,
vincula-se obrigatoriamente ao
Regime Geral de Previdência
Social
de
que
trata a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991 - ]
Filiação obrigatório ao Regime
Geral da Previdência Social
[CF/88,
Art.
40
(omissis), § 13 Aplica-se ao
agente
público
ocupante,
exclusivamente,
de
cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e
exoneração,
de
outro
cargo
temporário,
inclusive mandato eletivo, ou
de
emprego
público,
o
Regime Geral de Previdência
Social. (Redação dada pela
Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)

Considerando que não houve regime próprio no período em
questão, tem-se que o recorrente-autor deveria ser considerado
filiado ao RGPS na qualidade de empregado.
(...)
Com efeito, a Turma Recursal de origem, à míngua de prova de
recolhimentos e por entender ausente a condição de segurado obrigatório, afasta
o cômputo do período laborado em cargo em comissão anteriormente à EC
20/98, no que divergiu a TRSJSE que considerou filiação ao RGPS na qualidade
de segurado empregado, revelando-se paradigma apto à formação do dissídio
jurisprudencial.

Assim, tendo em vista que se encontram presentes os pressupostos
específicos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.
A questão controvertida cinge-se em saber se o período em que o autor
exerceu cargo comissionado municipal, em período anterior à EC 20/98, pode
ser computado para fins de aposentadoria, independentemente do recolhimento
das contribuições sociais.
A Constituição Federal estabeleceu que os cargos em comissão seriam
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira
técnica ou profissional (art. 37, V), mas assegurou aos servidores públicos civis
o direito à previdência social (art. 39, § 2º), de onde se conclui que os servidores
ocupantes de cargos de chefia e assessoramento não estão desprovidos de
amparo previdenciário.
Nos termos da Lei n.º 8.213/91, os servidores públicos abrangidos por
regime próprio de previdência estão excluídos do Regime Geral:
Art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das autarquias
e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS consubstanciado nesta Lei, desde que esteja
sujeito a sistema próprio de previdência social.
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer,
concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, tornar-se-á
segurado obrigatório em relação a essas atividades. (grifouse)
Em que pese a ausência de menção expressa da lei a servidores
exercentes de cargo em comissão, não se verifica distinção dos direitos pela
natureza transitória do cargo, de modo que os servidores ocupantes de cargos
em comissão, no respectivo período de efetivo exercício, encontram-se inseridos
na categoria de servidores públicos civis.
Com a edição da Lei 8.647/93, o art. 11 da Lei nº 8.213/91, passou a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime
especial, e Fundações Públicas Federais.

Art. 55
(...)
VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e
9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado
definido no artigo 11, inciso I, alínea "g", desta Lei, sendo tais
contribuições computadas para efeito de carência.
Sucedeu a edição da Lei nº 9.717/98, vedando a vinculação dos
servidores públicos ocupantes de cargos em comissão aos regimes próprios de
previdência social:
Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
deverão ser organizados, baseados em normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio
financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos
efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de cada
ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante
convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios;
Finalmente, na vigência do Decreto 3.048/99, os servidores municipais
ocupantes dos cargos comissionados são expressamente inseridos na categoria
dos empregados:
Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as
seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(...)
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município,
incluídas
suas
autarquias
e
fundações,
ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
Ainda que a referência expressa aos servidores municipais ocupantes de
cargo em comissão tenha sido realizada apenas no texto do Decreto 3.048/99,
cuida-se de norma interpretativa da Lei 8.213/91, que desde a alteração
promovida pela Lei 8.647/93 inseriu na condição de empregado os
servidores comissionados.

A jurisprudência do STJ aponta no sentido de que os servidores
detentores de cargo em comissão dos Estados/Municípios, que prestaram
serviço remunerado, sem que tivessem abrangidos por regime previdenciário
próprio, são equiparados a empregado, sendo a responsabilidade pelo
recolhimento das suas contribuições do ente público equiparado à empresa para
esse fim:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE.
REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS NO
BENEFÍCIO DERIVADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. SEGURADO
OBRIGATÓRIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. INCLUSÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO
NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO EMPREGADOR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O de cujus, segurado do INSS, exerceu, exclusivamente,
cargo em comissão junto ao Estado do Ceará, no período de
maio de 1990 a julho de 2000, sendo a obrigação tributária,
relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias,
imputado ao empregador estado-membro.
2. No cálculo da renda mensal inicial do benefício originário
devem ser computados para o segurado empregado, os salários
de contribuição referentes aos meses de contribuição devidos,
ainda que as contribuições previdenciárias não tenham sido
efetivamente recolhidas.
3. O Estado do Ceará, ao ser o responsável tributário pelo
recolhimento das contribuições de seu servidor, na condição de
segurado empregado do INSS, deve compensar os valores
devidos ao Regime Geral de Previdência Social.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, 2ª T., AgRg no REsp
1570227/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016);
Destarte, os servidores públicos municipais detentores de cargo em
comissão, em não se encontrando abrangidos por regime previdenciário
municipal, são considerados segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, mesmo no período anterior à EC 20/98.
A Turma recursal de origem afastou a possibilidade de cômputo de
período em que o autor exerceu cargo comissionado sem o recolhimento das
contribuições, em descompasso com o entendimento acima.

Assim, é de se aplicar 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) desta TNU.
III.

Dispositivo.

Ante o exposto, voto por: a) FIXAR a seguinte tese: “Os servidores
públicos municipais detentores de cargo em comissão, em não se encontrando
abrangidos por regime previdenciário municipal, são considerados segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, mesmo no período anterior
à EC 20/98”; b) CONHECER E DAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização
regional proposto pelo autor, devolvendo-se o feito à origem para alinhamento
do julgado ao entendimento firmado, nos termos da QO n. 20 desta TNU.
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por
maioria, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização
regional proposto pelo autor, devolvendo-se o feito à origem, nos termos da QO
n. 20 desta TNU.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
maioria, conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização regional
proposto pelo autor, nos termos do voto do Relator. Vencido, Dr. Sérgio
Murilo.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente

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

Secretaria da TRU

13. 0500194-30.2018.4.05.8311
Recorrente: Maria Antônia Barbosa
Adv/Proc: Paulianne Alexandre Tenorio (PE020070D )
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: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO.
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REPETIBILIDADE DE
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECEBIDOS
PELO
SEGURADO.
PRECEDENTE DO STJ. TURMA DE ORIGEM VERIFICA O RECEBIMENTO
IRREGULAR DE AMPARO ASSISTENCIAL ALIADO À MÁ-FÉ. AGRAVO
IMPROVIDO.
Vistos...
I. Relatório.
Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela
Presidência em Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência
interposto por MARIA ANTÔNIA BARBOSA junto ao Acórdão proferido na Ação
Especial Cível movida contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Aduz: a) a 3ª TRSJPE concedeu o benefício de pensão por morte,
condenando o autor a devolver integralmente os valores indevidamente
recebidos a título de LOAS; b) ser devido apenas a devolução dos valores
recebidos a partir da DIB da pensão por morte; c) dissenso jurisprudencial em
face de decisão proferida pela 1ª TRSJPE no sentido de que “a autarquia só
poderá compensar o pagamento das parcelas indevidas a partir da DIB da
pensão por morte concedida.”

O incidente foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU, porém
por força de agravo foram distribuídos os autos.
Era o que cumpria historiar.
II. Fundamentação.
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 conhecimento do pedido de uniformização está condicionado à
realização do necessário cotejo analítico, bem como à apresentação do dissídio
jurisprudencial.
É ônus da parte recorrente realizar o cotejo analítico entre o acórdão
impugnado e os paradigmas apresentados, evidenciando o dissídio alegado, sob
pena de inadmissão do incidente.
Quanto a este requisito decidiu a Turma Nacional de Uniformização:
“A petição do incidente de uniformização deve conter
obrigatoriamente a demonstração do dissídio, com a realização
de cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação
entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no
paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos;
depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito,
evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma
questão de direito” (TNU, PEDILEF 200638007233053, rel.
Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, DOU
24/10/2014).
Ainda que fosse possível superar tal óbice, vê-se que o julgado recorrido
harmoniza-se à jurisprudência do STJ.
Explico.
A questão controvertida se amolda àquela submetida ao rito dos recursos
repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 979, que assim decidiu:
“Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados
decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não
embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela
Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no
percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício
pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o
segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé
objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era
possível constatar o pagamento indevido.” (STJ, 1ª S., REsp

1381734/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em
10/03/2021, DJe 23/04/2021)
Porém, nos termos da modulação dos efeitos do decisum, a tese
referenciada somente deve atingir os processos que tenham sido
distribuídos, na primeira instância, a partir de 23/4/2021, data da publicação
do acórdão no DJe.
Não deve ou pode o presente pleito, portanto, ser definido sob aquelas
balizas.
Pois bem.
Eis que a modulação dos efeitos afasta a aplicação nestes autos da tese
firmada no representativo da controvérsia, que ressalvou a hipótese em que se
constata a boa-fé do segurado, verifica-se que a pretensão do autor esbarra na
jurisprudência então vigente do STJ, que assentava a impossibilidade de
repetição de valores recebidos por segurado que age de boa-fé. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO DE
VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ DA APOSENTADORIA
DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR
DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO. PRECEDENTES: RESP
1.550.569/SC, REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, DJE
18.5.2016; RESP 1.553.521/CE, REL. MIN. HERMAN
BENJAMIN, DJE 2.2.2016; AGRG NO RESP 1.264.742/PR,
REL. MIN. NEFI CORDEIRO, DJE 3.9.2015. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem o entendimento de que, em face da
hipossuficiência do segurado e da natureza alimentar do
benefício, e tendo a importância sido recebida de boa-fé por ele,
mostra-se inviável impor ao benefíciário a restituição das
diferenças recebidas.
Precedentes: REsp. 1.550.569/SC, Rel. Min. REGINA HELENA
COSTA, DJe 18.5.2016; REsp. 1.553.521/CE, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp.
1.264.742/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 3.9.2015.
2. Ressalta-se que o presente julgamento debate tema distinto
daquele sedimentado na apreciação do REsp. 1.401.560/MT,
representativo de controvérsia, não se referindo à devolução de
verbas conferidas por decisão precária, a título de tutela
antecipada.
3. Agravo Interno do INSS desprovido.” (STJ, 1ª T., AgInt no
REsp 1441615/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016)

PREVIDENCIÁRIO.
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA.
REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ
PELA PARTE SEGURADA. IRREPETIBILIDADE. SÚMULA
83/STJ.
1. O acórdão recorrido expressou entendimento alinhado ao
desta Corte de Justiça, no sentido de que, em se tratando de
verbas de natureza alimentar, como as decorrentes de
benefícios previdenciários, os valores pagos pela Administração
Pública por força de antecipação de tutela posteriormente
revogada não devem ser restituídos.
2. Já decidiu esta Corte, em caso semelhante, pela
inaplicabilidade do art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, quando o
segurado é recebedor de boa-fé.
3. Não havendo, ao menos implicitamente, declaração de
inconstitucionalidade de qualquer lei, como se observa na
presente hipótese, não há falar em violação do art. 97 da CF e
da Súmula Vinculante 10.
Agravo regimental improvido. (STJ, 2ª T., AgRg no AREsp
308.698/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
14/05/2013, DJe 24/05/2013).
Na espécie, a Turma Recursal de origem apreciou a questão com base
nos seguintes fundamentos:
“O caso dos autos reflete típica situação em que a pessoa
recebe amparo social indevidamente fundado em prova
posteriormente impugnada pelo próprio beneficiário, pelo que
deve haver devolução integral de valores, porque agiu de má-fé
em sede administrativa.
Registro que a má-fé resta devidamente comprovada ante
as declarações prestadas em sede administrativa, as quais
configuram, inclusive, delito e fraude previdenciária,
passíveis de apuração em juízo apropriado.
Assim, deve a autarquia descontar tudo o que a parte autora
recebeu de forma indevida, do montante eventualmente apurado
para expedição de RPV, ficando, ademais, o INSS autorizado a
adotar, no âmbito administrativo, as medidas cabíveis para
reaver o restante do que foi pago a título de LOAS, quando
implantar a pensão por morte.” (grifou-se)
Vê-se que o acórdão recorrido constata o recebimento indevido de valores
aliado à má-fé do segurado.

Assim, bem evidenciada a harmonia entre o entendimento do acórdão
recorrido e a jurisprudência do STJ, afigura-se descabido o incidente de
uniformização, por incidência da Questão de Ordem nº 24 da TNU: “Não se
conhece de incidente de uniformização interposto contra acórdão que se
encontra no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
externada em sede de incidente de uniformização ou de recursos repetitivos,
representativos de controvérsia.”
Nesse contexto, ausente a comprovação da necessidade de reforma da
decisão agravada não há prover o agravo que contra ela se insurge.
III.

Dispositivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto pelo autor.
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE,
Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal

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

14. 0514540-22.2018.4.05.8202
Recorrente: Angelo Da Silva Neto
Adv/Proc: Dinácio de Sousa Fernandes
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. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO.
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
DESVIO DE FUNÇÃO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE VERIFICA
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO GARANTINDO AO AUTOR O
DIREITO DE RETORNAR ÀS ATRIBUIÇÕES DO RESPECTIVO CARGO.
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL VÁLIDO. ÓBICE DA
QUESTÃO DE ORDEM N. 22 DA TNU. AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos...
I. Relatório.
Trata-se de Agravo Inominado contra decisão de inadmissão pela
Presidência em Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência
interposto por ÂNGELO DA SILVA NETO junto ao Acórdão proferido na Ação
Especial Cível movida contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
Aduz: a) a TRSJPB deixou de analisar suposto desvio de função tendo
em vista que havia decisão transitada em julgado garantindo ao autor o direito
de retornar às atribuições do cargo; b) dissenso jurisprudencial em face de
decisões da própria TRSJPB, além de julgado paradigma proferido pela 1ª
TRSJPE que reconhece desvio de função no exercício de atribuições inerentes
ao cargo de analista da seguridade social.
O incidente foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU.
Porém, por força de agravo foram distribuídos os autos.
Era o que cumpria historiar.

II. Fundamentação.
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”.
De se destacar inicialmente que decisões da mesma Turma Recursal que
proferiu a decisão combatida não são aptas para formação do dissídio
jurisprudencial, nesse sentido já se manifestou este Colegiado:
“INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INDICAÇÃO
DE PARADIGMA DIVERSO DO PREVISTO NA LEI
10.259/2001. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. (...)
É possível depreender da literalidade da norma acima transcrita
que o incidente de uniformização de jurisprudência deve
estar ancorado na divergência entre decisões de Turmas
diversas, mormente se considerarmos que o fito é pacificar
a existência de contradições decorrentes de entendimentos
jurisprudenciais, o que não se pode afirmar existente na
hipótese. Daí porque, na hipótese dos autos, resta
inviabilizada a demonstração do interesse de agir na
modalidade adequação, uma vez que a contradição
supostamente verificada, se existente, no máximo,
configuraria mera alteração de posicionamento da própria
Turma, circunstância que evidentemente não pode dar
ensejo permite à instauração deste incidente. Nesse
particular, a Questão de Ordem nº 1 da Turma Nacional de
Uniformização esclarece, objetivamente, que a divergência deve
ocorrer entre decisões de Turmas Recursais de Regiões
diferentes, no caso de pedido de uniformização nacional: “Os
Juizados Especiais orientam-se pela simplicidade e celeridade
processual nas vertentes da lógica e da política judiciária de
abreviar os procedimentos e reduzir os custos. Diante da
divergência entre decisões de Turma Recursais de regiões
diferentes, o pedido de uniformização tem a natureza jurídica de
recurso, cujo julgado, portanto, modificando ou reformando,
substitui a decisão ensejadora do pedido. A decisão constituída
pela Turma de Uniformização servirá para fundamentar o juízo
de retratação das ações com o processamento sobrestado ou
para ser declarada a prejudicialidade dos recursos interpostos.
(Aprovada na 2ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de
Uniformização,
do
dia
12.11.2002).”
Aplicando-se,
subsidiariamente, a Questão de Ordem supra aos processos
submetidos à apreciação desta Turma Regional de
Uniformização, exige-se como pressuposto de admissibilidade a
divergência entre Turmas Recursais da mesma Região, mas
nunca entre acórdão e paradigma da mesma Turma Recursal.”
(TRU, PROCESSO 0503535-30.2009.4.05.8101, Rel. JUIZA

FEDERAL KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA,
data de julgamento 21/11/2016)
Registre-se também a impossibilidade de apresentação de novos
paradigmas em sede de agravo:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO MINISTRO
PRESIDENTE QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, COM
INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. IMPRESTABILIDADE. PRECEDENTE DA TNU.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS PARADIGMAS DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO MINISTRO
PRESIDENTE, QUE NÃO ADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. O ART. 29 DA
RESOLUÇÃO Nº 586/2019 - CJF, DE 30 DE SETEMBRO DE
2019 RESTRINGE SUA INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. A COMPETÊNCIA PARA A
EXAME PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO É DO MINISTRO PRESIDENTE DA
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 7º, INCISO X, DA RESOLUÇÃO Nº 586/2019 - CJF,
DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. (TNU, PEDILEF 1000037-58.2018.4.01.9330,
Rel. JAIRO DA SILVA PINTO, data da publicação 27/08/2021.)
O acórdão recorrido, no que importa, encontra-se lavrado nos seguidos
termos:
“3. Na hipótese, conforme acertadamente registrado na r.
sentença: “se havia uma sentença garantindo ao autor o direito
de retornar as atribuições do respectivo cargo, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, mas não houve qualquer questionamento
perante o juízo competente, é de se presumir que houve
cumprimento da decisão judicial, o que já é suficiente para
afastar a pretensão de reconhecimento de atividade em desvio
de função e consequentemente a pretensão indenizatória. Por
outro lado, ainda que se considere verdadeira a tese do autor,
no sentido de que continuou em desvio de função, mesmo após
a sentença que lhe garantiu o direito de retornar às funções de
origem, entendo que caberia ao mesmo promover a execução
da respectiva sentença perante o juízo competente, e não
silenciar durante anos para promover, posteriormente, nova
demanda indenizatória.”

4. Sendo assim, caberia à parte autora, ao invés de ter ajuizado
nova demanda, ter peticionado nos autos da demanda anterior
e informado ao Juízo o descumprimento da decisão que
determinou o retorno ao exercício de atividades inerentes ao seu
cargo de técnico do Seguro Social, razão pela qual não faz jus à
indenização pleiteada e a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.”
Por sua vez, o acórdão paradigma da 1ª TRSJPE reconheceu o direito à
percepção de indenização por desvio de função, com base nos seguintes
fundamentos:
(...)
No caso dos autos, todavia, resta demonstrado através do
documento do anexo 07 que a parte autora realiza atividades
cuja competência é legalmente atribuída aos analistas
previdenciários, extrapolando os limites do cargo de Técnico do
Seguro Social, pois superam a tarefa de dar suporte técnico
especializado, em explícito desvio de função. De fato, no
documento citado (anexo 07), é fácil percebermos que a parte
autora tem realizado, além da atividade de análise de processos
de concessão de benefícios previdenciários, também a própria
decisão concessória de tais benefícios.
Em sendo assim, uma vez que resta demonstrado o desvio de
função, há de ser assegurado o direito da parte autora à
percepção da remuneração compatível com o cargo de Analista
do Seguro Social, observado, se for o caso, a prescrição
quinquenal, por se tratar de lesão que se renova mensalmente.
Não há perfeita dissintonia entre os julgados, considerando-se que o
paradigma não enfrentou a situação específica de que, tendo um título judicial
que obrigava a parte ré na obrigação de não fazer consistente de fazer cessar o
desvio de função, moveu a parte autora uma nova ação para fazer cessar o
alegado desvio de função. Não se negou o direito ao desvio de função, apenas
reconhecendo-se, ainda que sem explicitação, a ausência de interesse
processual.
Vê-se que os contextos apresentados nos acórdãos confrontados são
diversos, de modo que pela ausência da alegada identidade fática não se verifica
divergência apta à formação de dissídio jurisprudencial válido, o que atrai a
incidência da Questão de Ordem nº 22 da TNU (É possível o não-conhecimento
do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido
não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.)
Desse modo, ausente a comprovação da necessidade de reforma da
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes, não há prover o
agravo que contra ela se insurge.

III.

Dispositivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto pelo autor.
Recife, data da movimentação.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, à
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
relator.
Recife, data do julgamento.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

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

15. 0514993-43.2020.4.05.8300
Recorrente: Felipe De Oliveira Xavier
Adv/Proc: Rafaela Guerra Monte (PE042598 )
Recorrido (a): União Federal - Fazenda Nacional
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Kylce Anne de Araújo Pereira
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia na 38ª Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, realizada, em 14
de março de 2022, a Relatora, após sustentação oral da representante
judicial da parte recorrente e após manifestação de Dr. Eduardo Vilar, pediu
vista regimental.
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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

16. 0521400-65.2020.4.05.8300
Recorrente: Sônia Maria Dos Santos
Adv/Proc: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral da União
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Kylce Anne de Araújo Pereira
EMENTA
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. REQUERIMENTO ATÉ A
DATA LIMITE DE 02.07.2020, COM PREENCHIMENTO POSTERIOR DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º, III, DA LEI 13.982/2020. MATÉRIA
AFETADA COMO REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA PELA TURMA

NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TEMA 297/TNU. PEDILEF 506630216.2020.4.04.7100/RS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte
autora à Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária
de Pernambuco.
O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas
por Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da
Lei nº 10.259/2001).
Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega que o
preenchimento dos requisitos do auxílio-emergencial após 02.07.2020 não
impede a percepção do benefício. Cita como paradigma julgado da Turma
Recursal de Sergipe (processo nº. 0502249-92.2020.4.05.8501), que concedeu
o benefício, requerido dentro do prazo limite, mesmo a parte tendo preenchidos
os requisitos em momento posterior.
O acórdão recorrido, por sua vez, firmou entendimento no sentido de “é
imprescindível atender a todos os requisitos para a obtenção do benefício dentro
do lapso temporal 02/04/2020 a 02/07/2020, não sendo possível novo
requerimento e nem o direito ao benefício se se enquadrar em todos os requisitos
após essa data”.
De início, observo que, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado
paradigma, apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento quanto
ao direito material posto em análise nos autos.
O cerne da divergência apontada consiste em definir se é possível a
concessão de auxílio emergencial, requerido até a data limite de 02.07.2020,
quando preenchidos posteriormente os requisitos estabelecidos no art. 2º,
inciso III, da Lei 13.982/2020.
No entanto, a matéria em debate foi afetada como representativa de controvérsia
pela Turma Nacional de Uniformização e encontra-se aguardando julgamento
nos autos do PEDILEF nº. 5066302-16.2020.4.04.7100/RS – tema 297, com a
seguinte questão submetida a julgamento: “Saber se a condição estabelecida no
art. 2º, inciso III, da Lei 13.982/2020, para fins de concessão residual de auxílio
emergencial, pode ser satisfeita depois do requerimento administrativo realizado
antes da data limite de 02/07/2020, mas dentro do prazo de prorrogação do
benefício pelo Decreto 10.412/2020".
Assim sendo, em aplicação analógica do art. 14, inciso II, alínea b, do novo
Regimento Interno da TNU, instituído pela Resolução nº. 586, de 30 de setembro

de 2019, cumpre determinar o sobrestamento do feito na origem, para que a
Turma Recursal, uma vez julgado o processo representativo de controvérsia nº.
5066302-16.2020.4.04.7100/RS pela Corte Nacional de Uniformização, adote as
providências pertinentes a adequação ou confirmação do julgado.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do incidente
de uniformização regional, apenas para determinar o sobrestamento do
feito na origem até o julgamento do PEDILEF n°. 506630216.2020.4.04.7100/RS e posterior adequação ou confirmação do julgado à
tese que vier a ser firmada, definitivamente, pela Turma Nacional de
Uniformização.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, APENAS PARA DETERMINAR O
SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM, nos termos deste voto.
Recife/PE, data do julgamento.
KYLCE ANNE DE ARAUJO PEREIRA
Juíza Federal Relatora
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, dar parcial provimento ao incidente de uniformização,
apenas para determinar o sobrestamento do feito na origem, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal

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

17. 0504474-18.2020.4.05.8200
Recorrente: Thiago Alves Melo
Adv/Proc: Wilson Ribeiro De Moraes Neto (PB015660 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza Federal Kylce Anne de Araújo Pereira
EMENTA
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU MÍNIMO. DIREITO AO BENEFÍCIO.
PRECEDENTE DO STJ. REsp 1.109.591/SC. RECURSO ADMITIDO E
PROVIDO. DEVOLUÇÃO À TURMA RECURSAL DE ORIGEM. ADEQUAÇÃO
DO JULGADO.
VOTO

Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte
autora à Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da
Paraíba.
O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas
por Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da
Lei nº 10.259/2001).
Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega que o
acórdão da Turma Recursal da Paraíba divergiu do entendimento firmado pela
Segunda Turma Recursal do Ceará nos autos do processo nº. 050296070.2019.4.05.8101, no sentido de que tratando-se de auxílio-acidente é
irrelevante a investigação quanto ao grau de redução da capacidade laboral, na
medida em 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.

O acórdão recorrido, por sua vez, deixou de conceder o benefício de auxílioacidente em razão da redução da capacidade laborativa do autor ter sido
estimada, pelo perito judicial, no grau de 6% a 15% (Classe 2).
De início, observo que, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado
paradigma, apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento quanto
ao direito material posto em análise nos autos.
O cerne da divergência apontada consiste em definir se a redução da
capacidade laboral em grau mínimo enseja o reconhecimento do direito ao
benefício de auxílio-acidente.
De início, pertinente salientar que não se discute a existência, ou não, da
redução da capacidade laboral do segurado, pois tal perda, no caso, existe,
conforme consignou o acórdão combatido. Está em discussão apenas os efeitos
da extensão ou não da intensidade da redução sofrida para fins de concessão
do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213 /91.
O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, disciplinado pelo
artigo 86 da Lei nº. 8.213/1991 e pelo artigo 104 do Decreto nº. 3.048/1999.
Nos termos do artigo 86 da Lei de Benefícios Previdenciários, com a redação
dada pela Lei n. 9.528/1997, o benefício "será concedido, como indenização,
ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
A ocorrência do acidente, por si só, não acarreta a concessão do benefício. É
condição inafastável que do acidente resultem lesões consolidadas que
ocasionem redução da capacidade laborativa e que imponham ao segurado
maior esforço para a realização das atividades que habitualmente exercia.
Portanto, para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessário o
preenchimento dos seguintes requisitos: (a) qualidade de segurado; (b) a
superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da
capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a
redução da capacidade.
O Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Convocado
Celso Limonge, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.109.591/SC (DJe
08.09.2010), submetido ao rito dos recursos repetitivos – tema 416,
pacificou o entendimento de que “exige-se, para concessão do auxílioacidente, 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”.
Do voto do relator extraem-se os seguintes excertos esclarecedores:

"(...) O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a
lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre
os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente,
é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral
e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente
exercido.
E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir
diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior
esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as
demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.
(...)
Com a edição da Lei 9.032/95 que, nesse ponto, quando mais não o for, veio
em benefício do segurado, o percentual indenizatório dos graus mínimo e
médio foi majorado e unificado para 50% do salário-de-benefício, não havendo
mais nivelamento da gravidade do prejuízo sofrido. OU, em em outras palavras,
o legislador, certamente por temer ser injusto e conceder menos do que o
merecido, preferiu conceder sempre 50% do salário-de-contribuição, pondo fim
a discussões sobre o tema.
(...)
Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de
rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é
mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à
vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da
competência do julgador imiscuir-se nessa seara.
Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que
não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de
lesão mínima."
Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização alinhou sua
jurisprudência no sentido de que, uma vez configurados os pressupostos
de concessão do benefício, é de rigor o reconhecimento do direito do
segurado ao benefício de auxílio-acidente, sendo descabida a investigação
quanto ao grau do prejuízo laboral, in verbis:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIOACIDENTE. TURMA DE ORIGEM EXAMINOU A PERÍCIA JUDICIAL, O LAUDO
COMPLEMENTAR E A DOCUMENTAÇÃO MÉDICA PARTICULAR,
COMPREENDENDO QUE A PARTE AUTORA TEVE A SUA APTIDÃO PARA O
TRABALHO HABITUAL REDUZIDA, EM VIRTUDE DE SEQUELAS CAUSADAS
POR ACIDENTE E QUE CARECEM DE TRATAMENTO, E CONCLUIU PELO
PREENCHIMENTO DO PRINCIPAL REQUISITO PARA A PERCEPÇÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416 DO STJ: "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". TEMA 156 DO STJ: "SERÁ DEVIDO O AUXÍLIO-ACIDENTE
QUANDO DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A REDUÇÃO

DE NATUREZA PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E A
ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA, SENDO IRRELEVANTE A
POSSIBILIDADE
DE
REVERSIBILIDADE
DA
DOENÇA".
TESES
REAFIRMADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU. CONSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E TAIS ORIENTAÇÕES. ALTERAÇÃO DO
RESULTADO QUE NÃO PRESCINDE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DAS QUESTÕES DE ORDEM 13 E 24 DA TNU, E DA SÚMULA
42 DA TNU. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO.
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 050134463.2019.4.05.8100, Paulo Cezar Neves Junior - Turma Nacional de
Uniformização, 16/11/2021).
In casu, conforme consta no acórdão recorrido, a perícia judicial concluiu que o
autor é portador de “T93.8 - sequelas de outros traumatismos especificados do
membro inferior”, decorrentes de lesões já consolidadas provocadas por
acidente de moto, oportunidade em que sofreu traumatismo e fratura na perna
esquerda ao nível do joelho” e que “a redução da capacidade laborativa pode
ser estimada no grau de 6% a 15% (Classe 2)”. (grifo nosso).
Assim, o incidente de uniformização da parte autora deve ser admitido e
provido, consoante jurisprudência pacificada do STJ e da TNU.
Ante o exposto, voto pela admissão e provimento do presente incidente de
uniformização, fixando a seguinte tese: “Tratando-se de auxílio-acidente é
irrelevante a investigação quanto ao grau de redução da capacidade
laboral, na medida em 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”, e determinando o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem para que reanalise a questão, nos termos da
tese ora fixada.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região, por maioria, em ADMITIR E DAR PROVIMENTO AO
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto.
Recife/PE, data do julgamento.
KYLCE ANNE DE ARAUJO PEREIRA
Juíza Federal Relatora
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, nos
termos do voto da Relatora, por maioria, admitir o Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência, vencido, nesta parte, Dr. Sérgio Murilo
e, por maioria, no mérito, dar provimento ao recurso, vencidos Dr. Sérgio
Murilo, Dr. Fábio 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.

Secretaria da TRU

Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima – Presidente da TR/SE
18. 0502209-50.2019.4.05.8306
Recorrente: Luiz Vicente Ferreira
Adv/Proc: Antônio Almir Do Vale Reis Júnior (PE027685D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2 ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima
0502209-50.2019.4.05.8306
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) AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
ACÓRDÃO PARADIGMA (QUESTÃO DE ORDEM Nº 22, DA TNU).
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS COM ACRÉSCIMOS.

A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 45] contra a decisão monocrática
da Presidência da TRU – 5ª Região que negou seguimento ao agravo inominado
[Anexo 44], confirmando, por sua vez, a decisão da Presidência da 2ª TR/PE que
inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência [Anexo 39].
Fundamento da inadmissão:
Na específica hipótese dos autos, o acórdão recorrido deixou de
reconhecer a especialidade do período laborado sob a manipulação e
submissão de fertilizantes compostos de fósforo posteriores a Lei nº
9.032/1995, por considerar não existir uma exposição habitual e
permanente, não ocasional e nem intermitente ao agrotóxico indicado,
porque além da aplicação dos produtos químicos, o autor desempenhava
atividades de trabalhador rural (plantio, corte, limpa do mato).
Com efeito, a parte irresignada não apenas busca a apreciação jurídica ou
a revaloração da matéria fático-probatória oferecida e decidida pelo juízo
de origem; mas o reexame do que já foi regular e validamente feito pela
instância anterior.
Ao fazê-lo, coloca a TRU numa posição de instância revisora, quando sua
esfera de atuação é uniformizadora de tese jurídica, estritamente,
destinada a nortear os julgamentos pelas instâncias anteriores, de modo a
conter a recorribilidade, pondo termo às demandas segundo a concepção
da estrutura recursal própria.
Dessa forma, tem-se como inadequada a via eleita pelo recorrente,
porquanto ataca a decisão colegiada a fim de rediscutir matéria fáticoprobatória, situação vedada em sede de incidente de uniformização,
conforme Súmula 42 da TNU, segundo a qual “Não se conhece de incidente
de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Razões recursais:
No acórdão combatido, a 2ª Turma Recursal de Pernambuco entendeu que
não restou comprovado a especialidade do lapso temporal laborado após
o advento da Lei nº 9.032/1995 pela submissão a fertilizantes NPK
(nitrogênio, fósforo e potássio) por considerar que a exposição se deu
somente de modo habitual, visto que, supostamente, além da aplicação dos
produtos químicos, o autor desempenhava atividades de trabalhador rural
(plantio, corte, limpado mato).
Todavia, conforme PPP constante no anexo nº 06, resta registrado,
EXPRESSAMENTE, que a exposição ao agente nocivo químico ocorreu de
modo HABITUAL E PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM
INTERMITENTE, tendo em vista que desempenhava atividade de
trabalhador rural preparando a dosagem para a aplicação de defensivos
agrícolas.
Sendo assim, ao julgar dessa forma, o acórdão recorrido divergiu do
entendimento esposado pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco, pela qual
se entendeu que desde que o PPP informe que a exposição aos
fertilizantes NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) se deu de forma habitual e
permanente, não ocasional nem intermitente e, não havendo qualquer
elemento nos autos que levante dúvida quanto à veracidade dessa
informação, deve ser reconhecida a especialidade da exposição a tal
agente nocivo.
Arremata, postulando a revisão da decisão agravada. Subsidiariamente, requer
o exame deste agravo pelo Colegiado da TRU da 5ª Região, com a admissão do

Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência e posterior adequação
do acórdão recorrido ao entendimento do acórdão paradigma.
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’”
É caso de confirmação da decisão da Presidência da TRU – 5ª Região.
Some-se aos argumentos lançados na decisão agrava que o PPP deve ser
analisado em sua totalidade a fim de que se obtenha um retrato mais próximo
possível das atividades ordinariamente realizadas pelo segurado, e, assim,
chegar a um juízo seguro atinente à habitualidade e permanência da exposição
dos fatores de risco lançadas no próprio formulário. À luz disso, é fundamental
confrontar a profissiografia descrita [item 14 do PPP] e exposição a fatores de
risco [item 15 do PPP].
Destarte, as informações de exposição habitual e permanente, não ocasional
nem intermitente lançadas no formulário profissiográfico devem ser avaliadas
levando-se em conta o conjunto das atividades desempenhadas pelo segurado,
sobretudo quando há uma multiplicidade de tarefas desenvolvidas
ordinariamente. Ou seja, a informação isolada de habitualidade e permanência
não é suficiente para configurar a exigência imposta pela Lei 9.032 de 28 de abril
de 1995, para fins de caracterização da especialidade do labor.
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 – Presidente da TRSE
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, conhecer o Agravo Interno, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE,
Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.

Secretaria da TRU

19. 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
Embargos de declaração: opostos pela parte ré [INSS] contra acórdão [Anexo
41] que não conheceu do incidente de uniformização regional, julgado na 37ª
sessão.
Razões recursais: rebate os fundamentos do acórdão.
Os embargos de declaração constituem remédio de natureza hermenêuticointegrativo, visando suprir eventuais vícios de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade que comprometem os atributos da clareza e da
sentença/acórdão.
Compete ao magistrado a decidir a questão segundo o seu convencimento
motivado, utilizando-se das provas, legislação, doutrina e jurisprudência que
entender pertinentes à espécie. Assim, o julgador não se encontra obrigado a
discorrer sobre teses, nem rebater um a um os argumentos alegados pelas
partes se adotar fundamentação suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.

Nada a prover quanto aos presentes embargos de declaração, já que, em
verdade, o embargante pretende o reexame da matéria já expressamente
decidida no acórdão embargado para fazer prevalecer o entendimento
segundo a sua ótica.
A matéria foi exaustivamente entre os membros do colegiado. Durante a sessão
de julgamento, houve divergência acerca do conhecimento ou não do presente
recurso, sendo que o placar foi de 6 a 4 pelo não conhecimento.
Não estão presentes os vícios do erro material, da obscuridade [ausência de de
clareza], da omissão [expressamente decidiu], da contradição [somente nos
casos de contradição interna, ou seja, entre a premissa e a conclusão], sendo
que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado no
julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante (STF, Pleno,
ARE 913.264 RG.EDED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/03/2017,
Dje 03/04/2017).
Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.
Confirmação do acórdão embargado em todos os seus termos.
Advertência: caso sejam interpostos novos embargos de declaração, será
analisada eventual imposição de multa por litigância de má-fé.

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 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça -

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

Secretaria da TRU

20. 0514543-74.2018.4.05.8202
Recorrente: Manoel Nóbrega Fernandes Júnior
Adv/Proc: Dinácio de Sousa Fernandes (PB014003 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima
VOTO-EMENTA
A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 58] contra a decisão
monocrática [Anexo 57] da Presidência da TRU – 5ª Região que negou
seguimento ao agravo inominado, confirmando, por sua vez, a decisão
[Anexo 53] da Presidência da Recursal de origem que inadmitiu a Incidente
Uniformização Regional de Jurisprudência.
O fundamento de inadmissão foram os seguintes: 1) os paradigmas
oriundos da própria Turma Recursal recorrida se mostram inservíveis para
Incidente Regional dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região; 2) o
paradigma da 1ª TR/PE, invocado pela parte recorrente, não guarda
similitude fática e jurídica com o caso dos autos; 3) “a Turma Recursal
entendeu que a parte autora deveria informar ao Juízo o descumprimento
da decisão que que determinou o retorno ao exercício de atividades
inerentes ao seu cargo de técnico do Seguro Social, peticionando nos autos
da demanda anterior, e não sendo cabível ajuizamento de uma nova
demanda”.
Razões recursais:
Apesar da sentença proferida nos autos primevos encimado,
tenha determinado que a parte agravada/INSS providenciasse o
retorno do autor/agravante às funções de origem, no prazo máximo
de 30(trinta) dias, caso ainda estivesse em desvio de função; contudo,
aludida obrigação nunca restou adimplida por parte do
INSS/agravado, por este ter interposto todos os recursos cabíveis e
existentes no ordenamento jurídico vigente, notadamente perante a
TNU e STF; portanto, inexistia decisão definitiva que reclamasse
imediata execução (realocação).

Assim, quando sobreveio o trânsito em julgado da sentença
proferida na ação retro mencionada (0502308-17.2014.405.8202),
isto em Novembro/2016 (anexo 42, dos referidos autos), com
devolução dos autos digitais à JEF de origem em Maio/2017 (anexo
44, dos citados autos), já vigorava o famigerado Decreto nº
8.653/2016 que igualou as atividades dos cargos de Técnico e
Analista, não tendo como o agravante/Junior solicitar o cumprimento
da obrigação de fazer (realocação!) nos autos mencionados,
consoante se verifica do extrato da ação virtual.
Diante desse cenário jurídico e de direito, e, considerando que o
funcionário ao tempo do trânsito em julgado da decisão encimada
(0502308-17.2014.405.8202), não estava mais exercendo suas
atividades em desvio de função, face a vigência do Decreto nº
8.653/2016; o agravante se viu compelido a ingressar com uma nova
demanda, reclamando indenização pelo período posterior ao
ajuizamento da primeira ação, compreendendo Julho/2014 a
Janeiro/2016; tendo para tanto que comprovar a situação fática e de
direito, posto ter continuado a exercer suas atividades em flagrante
desvio de função.
Ajuizada esta segunda ação, de que dá conta o presente Agravo
Interno, a parte adversa/INSS, apresentou contestação (anexo 15),
ostentando os mesmos argumentos apresentados na ação primeira,
notadamente quando a inexistência de desvio de função. Na
sequencia foi apresentada impugnação à contestação (anexo 20),
com juntada de novas provas e ato seguinte veio a prolatação da
sentença (anexo 30), julgando com resolução do mérito pela
improcedência do pedido sob o argumento de que o ora
agravante/Manoel não fazia jus a indenização pleiteada, visto ter
silenciado nos autos da ação primeira, que lhe garantiu o direito de
retorno às atividades do respectivo cargo, no prazo de 30 (trinta) dias,
tendo preferido permanecer em silêncio, no que presumia-se tenha
sido cumprida a obrigação de fazer, afastando assim a pretensão de
reconhecimento do desvio de função. Pontificou ainda, que “caberia
ao mesmo promover a execução da respectiva sentença perante o
juízo competente, e não silenciar durante anos para promover,
posteriormente, nova demanda indenizatória”.
O ora agravante interpôs Recurso Inominado (anexo 31)
alegando a continuidade das atividades em desvio de função e que a
obrigação de fazer a realocação seria de competência exclusiva do
agravado/INSS, o qual tinha o dever de realoca-lo às funções de
origem e comunicar em juízo; ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, tal obrigação não poderia ser exigida pelo agravante antes
do trânsito em julgado da sentença.
Por sua vez, a Colenda Turma Recursal Paraibana ao apreciar
o Recurso Inominado, proferiu Acórdão desprovendo-o pelos mesmos
fundamentos lançados na sentença de piso; ou seja, que o
agravante/Manoel deveria ter solicitado a sua realocação em sede de
execução
de
sentença
nos
autos
primeiros,
ex-vi
anexo 37.

Delimitação da questão controvertida:
A parte autora pretende em face do INSS uma indenização por desvio de
função referente ao período de 07/2014 a 01/2016 - ou seja, a partir do
período não abrangido pela sentença proferida no Processo de
n.° 0502308-17.2014.4.05.8202 até a data da edição do Decreto n.º
8.653/2016, que alterou as atribuições dos cargos de Analista e Técnico do
Seguro Social.
O Juízo monocrático julgou improcedente o pedido. Entendeu que houve
violação ao princípio da boa-fé objetiva processual, já que: 1) se havia
decisão judicial favorável anterior, caberia a parte reclamar o cumprimento
nos outros outros e não promover nova demanda indenizatória; 2) ao deixar
de permanecer a situação, praticou uma conduta maliciosa e do dever de
mitigar o dano.
Em que pesem as alegações do autor, entendo que não há
como acolher o pedido de reconhecimento do exercício de atividade
em desvio de função.
Ora, se havia uma sentença garantindo ao autor o direito de
retornar as atribuições do respectivo cargo, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, mas não houve qualquer questionamento perante o juízo
competente, é de se presumir que houve cumprimento da decisão
judicial, o que já é suficiente para afastar a pretensão de
reconhecimento de atividade em desvio de função e
consequentemente a pretensão indenizatória.
Por outro lado, ainda que se considere verdadeira a tese do
autor, no sentido de que continuou em desvio de função, mesmo após
a sentença que lhe garantiu o direito de retornar às funções de origem,
entendo que caberia ao mesmo promover a execução da respectiva
sentença perante o juízo competente, e não silenciar durante anos
para promover, posteriormente, nova demanda indenizatória.
Com efeito, a meu ver, a conduta do autor mostrou-se de
certa forma maliciosa, violando a cláusula geral da boa-fé
objetiva, bem assim do dever de mitigar o dano, o que afasta a
pretensão indenizatória na linha da norma prevista no art. 945, do
Código Civil.
Logo, ainda que se admita ter havido dano, decorreu de
conduta omissiva do autor, que não promoveu a execução do julgado,
razão pela qual entendo que não deve ser acolhida a pretensão
indenizatória.
A TR-PB negou provimento ao recurso da parte autora, confirmando a
sentença pelos próprios fundamentos.
3. Na hipótese, conforme acertadamente registrado na r.
sentença: "[...] se havia uma sentença garantindo ao autor o direito
de retornar as atribuições do respectivo cargo, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, mas não houve qualquer questionamento perante o
juízo competente, é de se presumir que houve cumprimento da

decisão judicial, o que já é suficiente para afastar a pretensão de
reconhecimento de atividade em desvio de função e
consequentemente a pretensão indenizatória. Por outro lado, ainda
que se considere verdadeira a tese do autor, no sentido de que
continuou em desvio de função, mesmo após a sentença que lhe
garantiu o direito de retornar às funções de origem, entendo que
caberia ao mesmo promover a execução da respectiva sentença
perante o juízo competente, e não silenciar durante anos para
promover, posteriormente, nova demanda indenizatória."
4. Sendo assim, caberia à parte autora, ao invés de ter ajuizado nova
demanda, ter peticionado nos autos da demanda anterior e informado
ao juízo o descumprimento da decisão que determinou o retorno ao
exercício de atividades inerentes ao seu cargo de Técnico do Seguro
Social, razão pela qual não faz jus à indenização pleiteada e a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Entendimento do Colegiado.
Durante a sessão de julgamento, foi aberta a divergência ao voto originário.
Verificou-se que o caso era bastante semelhante ao processo nº 051454022.2018.4.05.8202, Rel. Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves,
prevalecendo o entendimento de conhecer e negar provimento ao recurso
lastreado nos seguintes fundamentos:
1) decisões da mesma Turma Recursal que proferiu a decisão combatida
não são aptas para formação do dissídio jurisprudencial, nesse sentido já
se manifestou este Colegiado;
2) não é possível a apresentação de novo paradigma [051607923.2018.4.05.8202], ainda que para corroborar o entendimento, em razão
da preclusão consumativa;
3) em relação ao paradigma da 1ª TRSJPE, não foi reconhecida a perfeita
similitude fática-jurídica apta a configurar o dissídio jurisprudencial.
Em acréscimo ao item 2, já decidi no processo 050418843.2020.4.05.8102, verbis:
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.

Após ouvir as razões, resolvi acompanhar integrar o entendimento do
colegiado pelas razões expostas no voto do Juiz Federal Francisco Glauber
Pessoa Alves, verbis:
De se destacar inicialmente que decisões da mesma Turma
Recursal que proferiu a decisão combatida não são aptas para
formação do dissídio jurisprudencial, nesse sentido já se manifestou
este Colegiado:
“INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
INDICAÇÃO DE PARADIGMA DIVERSO DO
PREVISTO
NA
LEI
10.259/2001.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. (...) É
possível depreender da literalidade da norma acima
transcrita que o incidente de uniformização de
jurisprudência deve estar ancorado na
divergência entre decisões de Turmas diversas,
mormente se considerarmos que o fito é
pacificar
a
existência
de
contradições
decorrentes de entendimentos jurisprudenciais,
o que não se pode afirmar existente na hipótese.
Daí porque, na hipótese dos autos, resta
inviabilizada a demonstração do interesse de
agir na modalidade adequação, uma vez que a
contradição supostamente
verificada,
se
existente, no máximo, configuraria mera
alteração de posicionamento da própria Turma,
circunstância que evidentemente não pode dar
ensejo
permite
à
instauração
deste
incidente. Nesse particular, a Questão de Ordem nº
1 da Turma Nacional de Uniformização esclarece,
objetivamente, que a divergência deve ocorrer entre
decisões de Turmas Recursais de Regiões
diferentes, no caso de pedido de uniformização
nacional: “Os Juizados Especiais orientam-se pela
simplicidade e celeridade processual nas vertentes
da lógica e da política judiciária de abreviar os
procedimentos e reduzir os custos. Diante
da divergência entre decisões de Turma Recursais
de regiões diferentes, o pedido de uniformização
tem a natureza jurídica de recurso, cujo julgado,
portanto, modificando ou reformando, substitui a
decisão ensejadora do pedido. A decisão
constituída pela Turma de Uniformização servirá
para fundamentar o juízo de retratação das ações
com o processamento sobrestado ou para ser
declarada a prejudicialidade dos recursos
interpostos. (Aprovada na 2ª Sessão Ordinária da
Turma Nacional de Uniformização, do dia
12.11.2002).” Aplicando-se, subsidiariamente, a

Questão de Ordem supra aos processos submetidos
à apreciação desta Turma Regional de
Uniformização, exige-se como pressuposto de
admissibilidade a divergência entre Turmas
Recursais da mesma Região, mas nunca entre
acórdão e paradigma da mesma Turma
Recursal.” (TRU,
PROCESSO
050353530.2009.4.05.8101, Rel. JUIZA FEDERAL KYLCE
ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA, data
de julgamento 21/11/2016)
Registre-se também a impossibilidade de apresentação de
novos paradigmas em sede de agravo:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO
MINISTRO
PRESIDENTE
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, COM INDICAÇÃO
DE PARADIGMA DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. IMPRESTABILIDADE. PRECEDENTE
DA
TNU. APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
PARADIGMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
QUE
INADMITIU O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO CONTRA DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE, QUE NÃO ADMITIU
O
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. O ART. 29 DA RESOLUÇÃO Nº
586/2019 - CJF, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019
RESTRINGE SUA INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. A
COMPETÊNCIA PARA A EXAME PRÉVIO DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
É
DO
MINISTRO
PRESIDENTE DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º,
INCISO X, DA RESOLUÇÃO Nº 586/2019 - CJF, DE
30 DE SETEMBRO DE 2019. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO. (TNU, PEDILEF 100003758.2018.4.01.9330, Rel. JAIRO DA SILVA PINTO,
data da publicação 27/08/2021.)
O acórdão recorrido, no que importa, encontra-se lavrado nos
seguidos termos:
“3. Na hipótese, conforme acertadamente registrado
na r. sentença: “se havia uma sentença garantindo
ao autor o direito de retornar as atribuições do
respectivo cargo, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, mas não houve qualquer questionamento
perante o juízo competente, é de se presumir que

houve cumprimento da decisão judicial, o que já é
suficiente
para
afastar
a
pretensão
de
reconhecimento de atividade em desvio de função e
consequentemente a pretensão indenizatória. Por
outro lado, ainda que se considere verdadeira a tese
do autor, no sentido de que continuou em desvio de
função, mesmo após a sentença que lhe garantiu o
direito de retornar às funções de origem, entendo
que caberia ao mesmo promover a execução da
respectiva sentença perante o juízo competente, e
não silenciar durante anos para promover,
posteriormente, nova demanda indenizatória.”
4. Sendo assim, caberia à parte autora, ao invés de
ter ajuizado nova demanda, ter peticionado nos
autos da demanda anterior e informado ao Juízo o
descumprimento da decisão que determinou o
retorno ao exercício de atividades inerentes ao seu
cargo de técnico do Seguro Social, razão pela qual
não faz jus à indenização pleiteada e a sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”
Por sua vez, o acórdão paradigma da 1ª TRSJPE reconheceu
o direito à percepção de indenização por desvio de função, com base
nos seguintes fundamentos:
(...)
No caso dos autos, todavia, resta demonstrado
através do documento do anexo 07 que a parte
autora realiza atividades cuja competência é
legalmente atribuída aos analistas previdenciários,
extrapolando os limites do cargo de Técnico do
Seguro Social, pois superam a tarefa de dar suporte
técnico especializado, em explícito desvio de
função. De fato, no documento citado (anexo 07), é
fácil percebermos que a parte autora tem realizado,
além da atividade de análise de processos de
concessão de benefícios previdenciários, também a
própria decisão concessória de tais benefícios.
Em sendo assim, uma vez que resta demonstrado o
desvio de função, há de ser assegurado o direito da
parte autora à percepção da remuneração
compatível com o cargo de Analista do Seguro
Social, observado, se for o caso, a prescrição
quinquenal, por se tratar de lesão que se renova
mensalmente.
Não há perfeita dissintonia entre os julgados, considerandose que o paradigma não enfrentou a situação específica de que,
tendo um título judicial que obrigava a parte ré na obrigação de não
fazer consistente de fazer cessar o desvio de função, moveu a parte
autora uma nova ação para fazer cessar o alegado desvio de função.
Não se negou o direito ao desvio de função, apenas reconhecendose, ainda que sem explicitação, a ausência de interesse processual.

Vê-se que os contextos apresentados nos acórdãos
confrontados são diversos, de modo que pela ausência da alegada
identidade fática não se verifica divergência apta à formação de
dissídio jurisprudencial válido, o que atrai a incidência da Questão
de Ordem nº 22 da TNU (É possível o não-conhecimento do pedido
de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão
recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão
paradigma.)
É caso de confirmação da decisão da Presidência da TRU – 5ª Região
pelos próprios fundamentos.
Dispositivo:
1) CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Confirmação da
decisão monocrática de inadmissão 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 – Presidente da TRSE
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Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça -

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

Secretaria da TRU

21. 0508427-36.2019.4.05.8002
Recorrente: Murilo Marcelino Alves
Adv/Proc: David Gama Reys (AL007521 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima
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. CONFIRMAÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO. 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:
Após recurso do INSS, a TR/AL reformou a sentença recorrida, no
sentido de declarar como tempo comum o período de 15/09/2004 a
25/04/2019 outrora considerado como tempo especial, julgando, por fim,
pela improcedência da demanda ante a ausência de comprovação de
tempo mínimo de carência (25 anos). Desconsiderou, ainda, o LTCAT
apresentado pelo Autor após o julgamento de mérito em primeira instância,
mesmo quando requisitado pelo Juiz Relator da Primeira Relatoria da
TR/AL, apontando que o documento foi confeccionado após a prolação da
sentença, em Direito.
O que se pugna seja modificado, lastreando-se em entendimento
sumular da TNU, é que a elaboração de laudo pericial após o término do
período laborado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física
não impede o reconhecimento da atividade especial. Ora, não há o que se
falar em questão processual. O que se observa é a necessidade de
aplicação do direito material ao caso em concreto.
Como se vê, não se pretende com o presente recurso reexaminar ou
questionar a validade, in concreto, dos documentos coligidos aos autos
pela parte autora.

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 questão controvertida o reconhecimento do tempo especial relativamente ao
período de 15.09.2004 a 25.04.2019, trabalhado no Município de União dos
Palmares.
Dos fatos relevantes:
1) a parte autora ajuizou demanda visando a concessão de aposentadoria
especial, mediante o reconhecimento da especialidade dos vínculos. A petição
inicial se limitou a requerer o reconhecimento do tempo especial mediante o
reportamento dos documentos apresentados pela parte autora.
Como consta na documentação apresentada, o autor cumpriu todas
as exigências para concessão da aposentadoria especial, no entanto, a
autarquia ré não considerou o tempo apresentado como sendo especial,
contrariando os PPP ́s que seguem em anexo.
Todas as alegações estão comprovadas através de Laudos Técnicos
Pericial assinados pelos responsáveis técnico das empresas que o
Demandante trabalhou, Laginha Agro Industrial S/A, Companhia
Açucareira Usina Laginha e Município de União dos Palmares/AL.
Contudo, o Instituto Réu simplesmente não considerou nenhum
período especial na contagem de tempo de contribuição e indeferiu
equivocadamente o benefício pleiteado.
2) O PPP [Anexo 05] informava a atividade de eletricista e a exposição aos
agentes nocivos: 1) calor; 2) radiação não ionizante; 3) Substâncias químicas,
poeiras, fibrogênicas e não fibrogênicas; 4) manipulação de pesos e movimentos
repetitivos; 5) riscos de acidentes de qualquer natureza
2) o Juízo monocrático julgou procedente o pedido para conceder a
aposentadoria especial com o tempo de 25 anos, 01 mês e 01 dia, mediante o
reconhecimento da especialidade dos seguintes períodos: 1) 27.07.1987 a
21.07.1990; 2) 07.101994 a 01.04.2002; 3) 15.09.2004 a 25.04.2019;
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3) Anexo 39: o INSS recorreu da sentença impugnando o período relativamente
a exposição por agentes químicos [15.09.2004 a 25.04.2019];
4) Anexo 43: o Juiz Relator da TR-AL determinou apresentação do LTCAT que
subsidiou a apresentação do PPP [Anexo 05].
1. Diante da ausência do LTCAT nos autos e observando a necessidade do
laudo para averiguar informações necessárias com as que constam no
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, o qual
deu origem ao PPP (anexo 5). Assim, intime-se o autor para, no prazo de
20 (vinte) dias, juntar aos autos o LTCAT do qual se baseou o PPP do
anexo 5 dos autos, sob pena de julgamento conforme o estado do
processo.
5) Anexo 43: A parte autora apresentou um LTCAT informando a exposição
ao agente eletricidade;
6) no julgamento do recurso inominado do INSS, a TR-AL: 1)
“5. Extemporaneidade de laudo pericial ou de PPP não compromete a sua
validade probatória acerca da insalubridade da atividade desempenhada
(Súmula 68 da TNU), uma vez que a atribuição da responsabilidade pela
manutenção dos dados atualizados sobre as condições especiais de prestação
do serviço, a teor do art. 58 da Lei nº 8.213/91, recai sobre a empresa
empregadora”.; 3) entendeu que o LTCAT importou em inovação recursal porque
trouxe uma realidade completamente diversa do PPP que a parte autora juntou
na inicial; 4) em razão disso, não admitiu o LTCAT em questão para a

comprovação do tempo especial; 5) considerou comum o período em questão
[15.09.2004 a 24.04.2019].
9. O LTCAT juntado aos autos (anexo 43) foi confeccionado após a
prolação da sentença, em Direito, cabe ao autor provar o seu direito
constitutivo e ao requerido trazer provas que modifiquem ou extingam o
direito do autor, ou seja, é ônus das partes a produção de provas, nos
termos do art. 373, I, do Novo CPC. Contudo, no segundo grau de instância,
não se admite apreciação de fato novo, até mesmo em respeito ao Princípio
do Duplo Grau de Jurisdição, e para se evitar a supressão de instâncias.
Ademais, na fase recursal, somente se admite a juntada de documentos
cuja existência era ignorada pela parte interessada ou que não puderam
ser utilizados na fase instrutória processual. Não sendo esse o caso do
documento apresentado (LTCAT), uma vez que este documento é
fundamental para a elaboração do PPP, razão pela qual dele não se
conhece, até porque somente foi juntado aos autos após o julgamento de
mérito em primeira instância.
10. Outrossim, o LTCAT anexado traz informações diversas e agentes
nocivos contraditórios ao PPP anexado pela parte autora. Explico. O PPP
(anexo 5) informa que o demandante estava exposto a agentes nocivos
físicos (Calor e Radiações não-ionizantes) e agentes nocivos químicos
(poeiras fibrogências e não fibrogências); já o LTCAT informa que o autor
exerce uma atividade periculosa, uma vez que foi considerado que o local
onde o autor trabalha há riscos acentuados de condições de periculisidade
ou de perigo (cf. LTCAT anexo 43). Logo, o LTCAT não pode ser apreciado
pela condição de periculosidade, pois tal ponto é considerado
uma inovação na lide, não sendo permitido neste grau de julgamento.
11. Merece reparo a sentença para considerar como tempo comum o
período de 15/09/2004 a 25/04/2019, pelos fundamentos expostos.
7) Anexo 57: a Presidência da TR-AL negou seguimento ao incidente de
uniformização regional do autor em razão da questão ser de natureza
processual.
3. A e. Turma Nacional de Uniformização – TNU sumulou
entendimento no sentido de que não cabe incidente de uniformização que
verse sobre matéria processual, in verbis:
Súmula TNU nº 43 – Não cabe incidente de uniformização que verse
sobre matéria processual.
4. Neste sentido, foi o entendimento da TNU no processo nº. 052771102.2016.4.05.8013, que negou seguimento ao incidente de
uniformização: “Na hipótese em exame, o incidente suscitado se fundou em
questão processual, qual seja, a extinção do processo sem resolução do
mérito, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada, questão que
não tem cabimento no âmbito de incidente de uniformização de
jurisprudência”.
5. Por todo o exposto, como versam sobre questão de direito
processual, nego seguimento ao Incidente Regional ora interposto.
8) A Presidência da TRU 5ª Região negou provimento ao agravo pelo seguinte
fundamento:
O acórdão paradigma aduz no sentido de entender que seria cabível
a apresentação do LTCAT para figurar a especialidade da atividade laboral
exercida. Nessa toada, entendeu-se que, perante a Súmula 68 da TNU,

ainda que seja extemporâneo, o LTCAT seria hábil a comprovar o exercício
em caráter especial da parte.
Por outro lado, na específica hipótese dos autos, a Turma
Recursal aduz que não poderia ter sido apresentado o LTCAT de modo
extemporâneo, uma vez que tal ato ensejaria em inovação da lide e,
portanto, incabível com o grau de jurisdição por incorrer em apresentação
de prova após a prolação da sentença.
Observa-se que o fundo de direito do presente incidente é de natureza
eminentemente processual. Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº
43 da TNU: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria
processual".
Entendo que não ficou demonstrada a divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e o paradigma a atrair o conhecimento do incidente. Não há
confronto quanto a aplicação do direito material, mas soluções diversas a
partir da análise do conjunto fático-probatório.
No acórdão paradigma [2ª TR-CE], consta que: 1) o INSS impugnou os PPPs
porque não foram lastreados em laudo pericial; 2) o órgão julgador fez referência
ao julgamento do STJ acerca da necessidade do LTCAT e, em seguida,
entendeu que era desnecessário a apresentação porque os PPPs indicam os
profissionais técnicos.
Em seu recurso, o INSS alega que as informações prestadas nos Perfis
Profissiográficos Previdenciários – PPP anexados aos autos não se
lastreiam em laudo técnico pericial, motivo pelo qual os formulários não
poderiam ser aceitos como prova da exposição ao agente nocivo ruído.
A respeito da necessidade de juntada de LTCAT, eis a posição do Superior
Tribunal de Justiça em Pedido de Uniformização de Jurisprudência oriundo
da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL.
RUÍDO.
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO
RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE
TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE
IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.
1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do
tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo
Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida
que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT,
ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação
desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.
2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da
TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não
foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica
às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não
se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto
à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".
3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.

(Pet 10.262/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017)
No caso dos autos, o INSS sustenta que os formulários apresentados não
tiveram seu preenchimento baseado em laudo técnico. Entretanto, não é o
que se afere a partir da verificação do item 16 dos PPP’s, que apontam os
profissionais técnicos responsáveis pelos registros ambientais, a indicar a
existência de laudo técnico aferidor das condições de trabalho (anexos 11
a 13).
O Juiz possui faculdade de requisitar o LTCAT que subsidiou o PPP quando
houver uma dúvida fundada, nos termos da Pet 10.262/RS.
Entretanto, sendo também certo que o PPP é produzido com base no
laudo técnico em tela, exsurge a seguinte questão: o perfil profissiográfico
seria suficiente para a comprovação da exposição do agente ruído em nível
acima do tolerável, de forma a embasar o reconhecimento do exercício de
atividade em condições especiais?
(...)
Consoante se observa, lícito se faz concluir que, apresentado o PPP,
mostra-se despicienda a também juntada do LTCAT aos autos, exceto
quando suscitada dúvida objetiva e idônea erguida pelo INSS quanto à
congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha
embasado.
No caso concreto, conforme destacado no acórdão prolatado pela
TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi
suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção ao conteúdo das
informações técnicas constantes do PPP trazido aos autos, não se
podendo, por isso, recusar-lhe validade jurídica como meio de prova apto
à comprovação da nociva exposição do trabalhador José Bento Benjamin
da Silva ao agente insalubre "ruído', em seu noticiado ambiente laboral.
Não houve qualquer ilegalidade no proceder da Turma Recursal.
O Juiz Relator da Turma requisitou a apresentação do LTCAT que subsidiou a
apresentação do PPP [Anexo 05], contudo a parte autora anexou um LTCAT
[Anexo 43] referente a exposição do agente eletricidade sem trazer qualquer
informação acerca dos agentes nocivos constantes no PPP [Anexo 05]. A
TR-AL até admitiu a produção do laudo extemporâneo, contudo entendeu que
houve inovação recursal.
O fundamento determinante do acórdão não foi a questão do LTCAT ser
extemporâneo ou não [Vide item 6 dos fatos relevantes] como pretende o
recorrente, mas a questão da inovação recursal, já que o LTCAT trouxe uma
realidade completamente diversa [outro agente nocivo não constante no PPP em
questão - eletricidade] e não trouxe quaisquer informações acerca dos agentes
nocivos que subsidiaram o PPP.
“5. Extemporaneidade de laudo pericial ou de PPP não compromete a sua
validade probatória acerca da insalubridade da atividade desempenhada
(Súmula 68 da TNU), uma vez que a atribuição da responsabilidade pela
manutenção dos dados atualizados sobre as condições especiais de
prestação do serviço, a teor do art. 58 da Lei nº 8.213/91, recai sobre a
empresa empregadora”
(...)
10. Outrossim, o LTCAT anexado traz informações diversas e agentes
nocivos contraditórios ao PPP anexado pela parte autora. Explico. O PPP

(anexo 5) informa que o demandante estava exposto a agentes nocivos
físicos (Calor e Radiações não-ionizantes) e agentes nocivos químicos
(poeiras fibrogências e não fibrogências); já o LTCAT informa que o autor
exerce uma atividade periculosa, uma vez que foi considerado que o local
onde o autor trabalha há riscos acentuados de condições de periculosidade
ou de perigo (cf. LTCAT anexo 43). Logo, o LTCAT não pode ser apreciado
pela condição de periculosidade, pois tal ponto é considerado
uma inovação na lide, não sendo permitido neste grau de julgamento.
Em outras palavras, a Turma Recursal entendeu que não foi apresentado
o LTCAT que subsidiou o PPP anexado na inicial.
É mister esclarecer que, a despeito de o PPP [Anexo 05] informar a atividade
de eletricista, não constava no PPP qualquer informação acerca da
voltagem a que estava exposto. Em verdade, a petição inicial se limitou a
requerer o reconhecimento do tempo especial mediante o simples reportamento
dos documentos apresentados pela parte autora.
Como consta na documentação apresentada, o autor cumpriu todas
as exigências para concessão da aposentadoria especial, no entanto, a
autarquia ré não considerou o tempo apresentado como sendo especial,
contrariando os PPP ́s que seguem em anexo.
Todas as alegações estão comprovadas através de Laudos Técnicos
Pericial assinados pelos responsáveis técnico das empresas que o
Demandante trabalhou, Laginha Agro Industrial S/A, Companhia
Açucareira Usina Laginha e Município de União dos Palmares/AL.
Contudo, o Instituto Réu simplesmente não considerou nenhum
período especial na contagem de tempo de contribuição e indeferiu
equivocadamente o benefício pleiteado.
Dispositivo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Confirmação da decisão monocrática por outros 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 38ª Sessão da TRU

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves -

Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

22. 0508002-05.2021.4.05.8013
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Manoel Ferreira Da Silva
Adv/Proc: Henrique Lopes de Lima Machado (AL007792)
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima
0508002-05.2021.4.05.8013
VOTO
A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 44] contra a decisão monocrática
[Anexo 41] da Presidência da TRU – 5ª Região que negou seguimento ao agravo
inominado, confirmando, por sua vez, a decisão [Anexo 36] da Presidência da
TR-AL que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência.
Fundamento da inadmissão: necessidade de reexame de prova.
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”.
Razões recursais:
Agravo interno:
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 QO 42.
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.
Incidente de uniformização Regional:
Da análise da decisão recorrida e dos acórdãos paradigmas, vê-se
que as circunstâncias em que foram proferidas ambas as decisões são
idênticas. Com efeito, o dissídio na interpretação de similares
situações fáticas refere-se à possibilidade ou não de se ter a
miserabilidade em auferindo a parte autora renda per capita superior
a ¼ do salário mínimo mas inferior a ½ salário mínimo, sem que o
acórdão mencione a existência de gastos extraordinários que não
possam ser mantidos pela renda familiar.
De um lado, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária de origem reconheceu a procedência do pedido,
entendendo estar presente o requisito da miserabilidade, mesmo sendo a
renda per capita superior a ¼ do salário mínimo e mesmo sem mencionar
existiriam gastos extraordinários que não podem ser sustentados por esta
renda.
Já para a Turma Recursal do Rio Grande do Norte, quando a renda
mensal per capita ultrapassa o patamar de ¼ (um quarto) do saláriomínimo, o amparo social somente é devido quando há nos autos qualquer
comprovação de gastos extraordinários que evidencie a hipossuficiência do
grupo familiar.
Como se vê, a Turma Recursal do Rio Grande do Norte tem
precedente jurisprudencial contrário à decisão proferida pela Turma
Recursal de origem.
Resulta evidenciada, pois, além da violação dos dispositivos legais
atinentes ao tema, também a divergência jurisprudencial em situação
análoga,
admitindo-se o recurso pelo § 2º, do art. 14 da Lei 10.259/2001.
A questão proposta pelo recorrente é a seguinte: deve ser de que, nos casos de
renda familiar ultrapassar ¼ de salário mínimo, deve ser analisada os gastos
extras para verificar a questão da miserabilidade.
De longa data, o STF vem afastando o critério objetivo, sendo que a análise deve
ser efetuada com base nas condições socioeconômicas.
Tema 27
Meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso
para fins de percepção de benefício de assistência
continuada.
Teses
É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que
estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um
quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para
concessão do benefício assistencial de prestação continuada
previsto no artigo 203, V, da Constituição
O acórdão que fixou a tese acima fez a referência a diversas leis supervenientes
que alteraram o parâmetro objetivo para ½ salário mínimo, nos termos da ementa
abaixo:
Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente.
Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social
(LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República,

estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo
seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por
sua família.
2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da
norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232.
Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover
a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”.
O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade
contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente
miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício
assistencial previsto constitucionalmente.
Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo
Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS.
3.
Decisões
judiciais contrárias aos critérios
objetivos
preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios
definidos pela Lei 8.742/1993.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à
controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar
per capita estabelecido pela LOAS.
Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se
contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o
real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou
deficientes.
Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais
elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a
Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu
o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou
o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder
apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de
renda mínima associados a ações socioeducativas.
O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever
anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios
objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização
decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais)
e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares
econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios
assistenciais por parte do Estado brasileiro).
4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade,
do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 567985, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 0210-2013 PUBLIC 03-10-2013 RTJ VOL-00236-01 PP-00113)
O acórdão recorrido guarda a seguinte fundamentação:
4. Quanto ao pressuposto econômico, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da norma do art. 20, § 3º da Lei n.
8.742/93, que estabelecia o critério de 1/4 de um salário mínimo para

aferição da miserabilidade para a concessão dos benefícios assistenciais,
de modo que, diante da ausência de critério legal válido para aferição
da hipossuficiência econômica, a Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais fixou o entendimento de que a
miserabilidade deve ser analisada em cada caso concreto, através de
quaisquer meios de prova, não podendo ser esta avaliada
exclusivamente com base na renda. (PEDILEF: 05023602120114058201,
Relator Juiz Federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, Dou 21/06/2013).
5. Assim, dá-se a comprovação da miserabilidade por qualquer meio de
prova, tais como laudo socioeconômico, auto de constatação lavrado por
oficial de justiça ou através da inquirição de testemunhas, desde que a
hipossuficiência seja demonstrada por meios idôneos, submetidos ao crivo
do contraditório. A matéria inclusive já fora sumulada pela TNU, conforme
Enunciado n. 79: "Nas ações em que se postula benefício assistencial, é
necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por
laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de
justiça ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal".
6. No caso em epígrafe, o núcleo familiar é composto pelo autor, sua
esposa e uma filha (anexo 7), pelo que os rendimentos se restringem ao
auferido pela filha a título de benefício assistencial ao deficiente, no valor
de um salário mínimo, conforme CNIS e extrato SIBE (anexos 12 e 20).
Assim sendo, a renda per capita se restringe a R$366,66, ou seja, é
aquém ao limite jurisprudencial de ½ do salário mínimo por pessoa.
7. Além disso, observa-se das fotos da residência colacionadas aos autos
(anexo 23), que o imóvel onde residem possui características simples,
condizente com a realidade da renda do grupo familiar. O CadÚnico
também corrobora para tal constatação (anexo 6).
Entendo que não há questão de direito material a ser dirimida, mas a pretensão
de reexame do conjunto fático probatório.
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 do STF e da TNU sobre matéria, a qual determina a análise das
condições sócioeconômicas no caso concreto.
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 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.

Secretaria da TRU

23. 0512980-17.2019.4.05.8200
Recorrente: Ricardo Lima De Oliveira
Adv/Proc: Vicente Germano Almeida Franco Júnior (PB024499 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima
0512980-17.2019.4.05.8200

VOTO-EMENTA
A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 44] contra a decisão
monocrática da Presidência da TRU – 5ª Região que negou seguimento ao
agravo inominado [Anexo 43], confirmando, por sua vez, a decisão da
Presidência da TR/PB que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de
Jurisprudência [Anexo 39].
Fundamento da inadmissão:

Trata-se de Agravo Inominado interposto pela parte autora, contra
decisão que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência, desafiado em face de acórdão da TR/PB, sob os
fundamentos de que o recurso implicaria em reexame de matéria
fática (Súmula nº 42, da TNU), e de que o pedido é inadmissível tendo
em vista que a decisão impugnada tem mais de um fundamento
suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles (Questão
de Ordem nº18).
O acórdão impugnado manteve a sentença improcedente do pedido
de auxílio-acidente, em razão do perito ter enquadrado a parte autora
na classe 3 (16% a 25%), referente à classificação do grau de
limitação para o exercício da atividade de motorista, e essa limitação
provocada pelas sequelas da parte autora não interferir na sua
capacidade de produção e ganho, portanto, não resta evidenciada a
existência de redução da capacidade laborativa decorrente de
acidente após a consolidação de lesões hábil à concessão de auxílioacidente.
Aduz a parte autora, ora agravante, que a concessão do auxílioacidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o
trabalho habitual, pois exige-se apenas que exista a diminuição da
aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer
natureza, portanto, o nível do dano é irrelevante, em consequência, o
grau do maior esforço também é desnecessário, já que não interferem
na concessão do benefício.
A parte autora sustenta que exerce a função de motorista, e pode
continuar exercendo, mas necessita de um esforço acrescido, e que
a sequela existente afeta a função inerente ao desempenho do seu
posto de trabalho.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da alegando 3ª TR/PE
(0500492-59.2017.4.05.8310-PE) e da 2ª TR/CE (050363269.2019.4.05.8104) atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n.
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de
uniformização quando houver divergência entre decisões sobre
questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na
interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material,
evitando-se, portanto, soluções jurídicas divergentes para casos
similares.
Sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional.
Portanto, ele não se destina a reexaminar matéria fático-probatória,
restando impossibilitada a discussão acerca do enquadramento de
fatos em 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. Portanto, a argumentação
trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez que ataca
os fundamentos do acórdão impugnado para adentrar na valoração
da documentação que instruiu o processo, e, consequentemente,

reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a caracterização
do incidente.
Ademais, o julgado não padece de qualquer vício a macular a sua
validade, tampouco interpreta a lei federal de forma a divergir de
qualquer outro entendimento jurisprudencial.
Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula nº 42, da TNU, segundo a
qual “Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato”.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.
Razões recursais:
Ocorre que, com a máxima vênia, equivoca-se a referida decisão de
inadmissão, tendo em vista que o Agravante não fundamentou o seu
pedido de incidente de uniformização em matéria fática, mas na clara
divergência na interpretação do art. 86 da Lei 8.213/91, que ocorreu
entre a Turma Recursal da Paraíba e a Terceira Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais de Pernambuco, nos autos do Processo
nº 0500492-59.2017.4.05.8310e a Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará, nos autos
do Processo nº 0503632-69.2019.4.05.8104).
Além disso, no âmbito do Incidente de Uniformização Nacional, o
Agravante destacou as divergências entre a Turma Recursal da
Paraíba e a jurisprudência dominante do STJ, bem como o
entendimento da TNU, aplicado nas decisões que envolvem o art. 86
dalei8.213/91 -LESÃO MÍNIMA –DECISÃO DIVERGENTE EM
RELAÇÃO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA –RESP. 1109591/SC, AgRg no Ag
1310304/SP, AgRg no Ag 1263679/SP. Em que pese a sapiência e o
inquestionável conhecimento jurídico do E. Julgador, merece reparo
a r. decisão agravada para que o caso seja aprecido pela Egrégia
Turma Regional, posto que negou provimento ao Agravo Interposto,
bem como,ao disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91, quanto ao
entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça de que
lesão mínima possibilita a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Por tais razões, pugna pelo provimento do agravo e pela admissão e
provimento do incidente de uniformização.
Conforme se colhe da decisão monocrática da Presidência da TRU, acima
transcrita, a negativa de trânsito ao incidente de uniformização assentouse no entendimento de que o seu conhecimento implicaria em reexame de
provas.
Todavia, como se pode verificar, não se trata de reexame de fatos ou
provas, pois, a rigor, a discussão centra-se na valoração jurídica da prova
à luz da orientação consolidada tanto do E. STJ quanto da Colenda TNU.
Portanto, diz respeito à interpretação de dispositivo legal [art. 86 da Lei
8.213/91].

Quanto à divergência jurisprudencial, reconheço que entre o acórdão
combatido e os paradigmas há similitude fático-jurídica, bem assim verifico
divergência na aplicação do direito material entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas, uma vez que os acórdãos deram soluções diversas
para a situação posta.
Portanto, dou provimento ao agravo e conheço do incidente
uniformização regional, passando ao exame do seu mérito.

de

A questão posta em julgamento foi decidida pelo STJ sob o regime dos
repetitivos, nos seguintes termos:
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 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.
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 recorrido contém a seguinte fundamentação na parte em que
interessa:
3. A partir da análise do laudo, constata-se que o autor tem 36 anos,
é motorista e reside em João Pessoa/PB. Além disso, o perito afirma
que o periciado é portador de sequelas de traumatismos do membro
inferior, e sua mobilidade da articulação não está preservada.
4. Extrai-se da sentença:
“Conforme consta no laudo judicial (anexo 18), a parte autora é
portadora de Sequela de traumatismos do membro inferior (CID T
93), decorrentes de trauma e não resultante de acidente de trabalho.
O perito estimou que houve consolidação das sequelas na data
de 06/10/2003 e enquadrou a parte autora na classe 3 (16% a 25%),
referente à classificação do grau de limitação para o exercício da
atividade de motorista, 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 vítima pode continuar
exercendo sua atividade profissional, mas necessita de um esforço
acrescido. A sequela afeta a função inerente ao desempenho do posto
de trabalho, sem necessidade de ajuda técnica, não interferindo na
sua capacidade de produção e ganho".
Registre-se que o auxílio-acidente é devido independentemente do
grau de redução da capacidade laborativa que tenha acometido o
segurado, sendo cabível ainda que a lesão tenha sido mínima,
conforme decidido pela Terceira Seção do STJ no julgamento, em
sede de recurso repetitivo, do RESP 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso
Limongipor (Desembargador convocado do TJ/SP), julgado em
25.08.2010, DJe 06.09.2010, desde que reduza a capacidade
laboral para o exercício da atividade habitual ou impossibilite
esse exercício, tornando necessária a reabilitação para outra
atividade ou a readaptação de suas condições laborais à
limitação da capacidade laboral ocorrida.
Assim, tendo em vista que a limitação provocada pelas sequelas da
parte autora não interfere na sua capacidade de produção e ganho,
não resta evidenciada a existência de redução da capacidade
laborativa decorrente de acidente após a consolidação de lesões hábil
à concessão de auxílio-acidente
A despeito de o acórdão recorrido possuir fundamento genérico de acordo
com o precedente repetitivo [“Registre-se que o auxílio-acidente é devido
independentemente do grau de redução da capacidade laborativa que
tenha acometido o segurado, sendo cabível ainda que a lesão tenha sido
mínima, conforme decidido pela Terceira Seção do STJ no julgamento, em
sede de recurso repetitivo, do RESP 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso
Limongipor (Desembargador convocado do TJ/SP), julgado em
25.08.2010, DJe 06.09.2010, desde que reduza a capacidade laboral
para o exercício da atividade habitual ou impossibilite esse exercício,
tornando necessária a reabilitação para outra atividade ou a
readaptação de suas condições laborais à limitação da capacidade
laboral ocorrida.”], 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.Com
efeito, o laudo pericial contém uma espécie de tabela contendo classe 1 a
9, sendo que a Turma Recursal somente reconhece o direito ao auxílioacidente a partir da classe 4, conforme critério enunciado no processo nº
0504301-28.2019.4.05.8200 [“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.]
Para fins de julgamento, a Turma Recursal, no exame do conjunto fáticoprobatório, 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 somente reconhece a existência de
redução da capacidade laborativa a partir de determinado patamar
adotado pela Turma. Por mais relevante que seja a preocupação da
Turma Recursal de origem de objetivação dos critérios, 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.
Salvo melhor juízo, o posicionamento do acórdão recorrido destoa da
orientação acima transcrita, porquanto considerou que redução mínima não
enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente. É caso de provimento
do julgamento para readequação do tema, afastando a tabela utilizada.
Proposta de tese: Reconhecer a ilegalidade na utilização da tabela
[Classe 01 a 09] para fins de aferição do grau de redução da capacidade
laborativa [Vencido parcialmente o Relator].
Dispositivo: 1) CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo interno para
conhecer do incidente de uniformização regional; 2) em consequência, dou
provimento ao pedido de uniformização regional para determinar a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem para juízo de adequação.
Tese acolhida: “Tratando-se de auxílio-acidente é irrelevante a
investigação quanto ao grau de redução da capacidade laboral, na medida
em 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”.

ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante
dispositivo do voto-ementa do Relator. Vencido parcialmente o Relator que
fixava tese diversa, nos termos da fundamentação.
Composição da sessão e quórum da votação conforme certidão de
julgamento.
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
Juiz Federal – Presidente da TRSE

Visualizado/Impresso em 18 de Março de 2022 as 16:21:31
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, e prover o
pedido de uniformização regional, nos termos do voto do Relator, que ficou
vencido parcialmente por que fixava tese diversa, nos termos da
fundamentação.
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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
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Recorrente: Maria Leuda De Sousa
Adv/Proc: Silvia Raquel Moura Souto (CE027364 )

Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima
0504677-62.2020.4.05.8108
VOTO-EMENTA
1) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA
TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL
RECORRIDA. FUNDAMENTOS: REEXAME DE PROVA [SÚMULA Nº 42 DA
TNU] E MATÉRIA PROCESSUAL [SÚMULA Nº 43 DA TNU]
2) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
3) CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTO.
4) RECURSO NÃO CONHECIDO [ITEM 2]. VENCIDO NA PRELIMINAR,
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO [ITEM 3].
A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 59] contra a decisão monocrática
[Anexo58] da Presidência da TRU – 5ª Região que negou seguimento ao agravo
inominado, confirmando, por sua vez, a decisão [Anexo 53] da Presidência da 1ª
TR/CE que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de Jurisprudência
[Anexo 46]. Fundamentos de inadmissão: necessidade de reexame de prova
[Súmula nº 42 da TNU] e questão processual [Súmula nº 43 da TNU ].
Razões recursais:
Agravo interno:
O lapso temporal apontado no acórdão recorrido contabiliza 10 (dez)
anos, sendo que a carência necessária para concessão do benefício de
aposentadoria por idade é 180 (cento e oitenta) meses, e de acordo com a
autodeclaração, a Agravante, possui mais de 33 (trinta e três) anos de
efetivo exercício da atividade rurícola, que pode ser somado de forma
contínua ou descontínua.
Além disso, foi tratado na exordial e no Recurso Inominado sobre a
inexistência da coisa julgada, a necessidade de aplicação do art. 38-B da
Lei 8.213/91 e por fim sobre a flexibilização da coisa julgada.
Porém, as decisões são contrárias as normas vigentes, e tal
posicionamento dos julgadores, beira a total injustiça e fere o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, além de contrariar o entendimento
pacificado do STJ, como podemos observar no acórdão abaixo, julgado em
12 de novembro de 2019, tendo como relator o ilustre Ministro Herman
Benjamin:
Incidente de uniformização regional - O recorrente-parte autora
alegou que não haveria coisa julgada material anterior, uma vez que o
processo deveria ser extinto ser resolução de mérito.
Tal entendimento encontra respaldo no art. 283 e art. 267, IV do CPC,
e nas palavras do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho “A ausência de

conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283
do CPC, implica a carência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem
julgamento do mérito (art. 267, VI do CPC) e a consequente possibilidade
de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os
elementos necessários à tal iniciativa” (REsp 1.352.721/SP, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
16/12/2015, Dje 28/04/2016).
Logo, conforme entendimento adotado pelo STJ a sentença proferida
no Proc. nº: 0505325-86.2013.4.05.8108, deveria ter sido extinta sem
julgamento do mérito, visto que sua análise concluiu “Reitere-se que os
documentos trazidos aos autos não constituem supedâneo da tese da parte
requerente, inexistindo início de prova material. Observa-se que a lei exige
o início de prova material – consubstanciada em documentação idônea
expedida na época dos fatos que se pretende provar - para referendar a
prova testemunhal eventualmente existente. (...) Em vista do exposto,
conclui-se que a prova testemunhal produzida e os documentos acostados,
nos termos da súmula n.º 149 do STJ e do art. 55, § 3.º, da Lei n.º 8.213/91,
não são suficientes para a comprovação do tempo de trabalho na
agricultura em regime de economia familiar”. Dessa forma, não se pode
falar em coisa julgada (Anexo: Sentença). Esse entendimento, tem sido
adotado na maioria dos tribunais do País, como podemos verificar no
acórdão paradigma abaixo
O acórdão recorrido, impugnado em sede de incidente de uniformização
regional, confirmou a sentença pelos próprios fundamentos que, por sua vez,
reconheceu a coisa julgada material. Entendeu que, em razão do julgamento
anterior, a parte autora não teria como cumprir a carência do benefício em
questão. Colhe-se do acordão o seguinte trecho:
Para melhor ilustrar, bem como para evitar repetições desnecessárias,
colaciono trecho do julgado impugnado, o qual adoto como parte da
presente fundamentação:
Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora pretende a
concessão de aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial.
Ocorre que, mediante consulta ao Sistema CRETA, percebese a existência do Processo nº 0505325-86.2013.4.05.8108T,
no qual constam as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
Em outras palavras, houve a reprodução de ação idêntica,
tendo a primeira sido julgada improcedente, com trânsito em
julgado do acórdão que confirmou a sentença.
Resta inviável, portanto, o ajuizamento de nova ação para
discutir o cabimento da concessão do benefício previdenciário,
cuja improcedência já foi reconhecida em feito anterior e está
sujeita à coisa julgada emanada da citada ação, considerandose deduzida e repelida toda e qualquer alegação que a parte
poderia apresentar para o acolhimento do seu pedido (art. 508
do CPC/15).
Ressalte-se que, na fundamentação do julgado, o magistrado,
após análise dos documentos apresentados e oitiva da

requerente, considerou que esta não exercia a agricultura
desde 2003, data em que começou a receber pensão por
morte, tendo a requerente inclusive informado ao INSS, na
engtrevista rural concedida na via administrativa à época do
requerimento formulado em 2013, que não trabalhava na roça
há 5 (cinco) anos.
Dessa forma, ainda que a autora tivesse retornado ao labor
rural após o julgamento do processo anterior, esta não
possuiria carência suficiente à concessão do benefício, não
havendo qualquer utilidade no prosseguimento do feito uma
vez reconhecida a coisa julgada.
Não se desconhece que a coisa julgada se submete à cláusula
rebus sic stantibus (art. 505, I, do CPC/15), mas as condições
existentes quando da prolação da sentença, a meu ver,
permanecem inalteradas.
Em seu recurso, a parte autora insiste no argumento de que o pedido
principal da ação é a ratificação da autodeclaração de trabalho rural.
De forma alguma! O que a parte autora quer é a concessão da
aposentadoria por idade, mas a partir do reconhecimento de que sua
autodeclaração não possui vícios e atende a todos os requisitos legais.
Ocorre que na ação de 2013 restou decidido que a promovente não
exerceu agricultura entre 2003 e 2013. Não há como superar essa
conclusão, seja qual for o argumento que a requerente queira propor. E
nem haveria interesse jurídico no reconhecimento do período de 2014 a
2020, muito aquém dos 15 anos imediatamentes anteriores ao
requerimento administrativo.
Não conhecimento. Violação ao princípio da dialeticidade. Impossibilidade
de complementação das razões recursais após a interposição.
Nos termos do art. 1.010, III (apelação), 1.016, III (agravo), 1.029, II (recurso
extraordinário ou especial), todos do CPC/15, constitui ônus elementar do
recorrente demonstrar as razões do seu inconformismo, atacando
especificamente os fundamentos da decisão recorrida [princípio da
dialeticidade]. Não se exige uma argumentação recursal perfeita, mas
minimamente eficaz para confrontar os fundamentos da sentença que se
pretende ser reformada/anulada. Isto porque o objeto recursal [causa de pedir e
pedido recursal] constitui justamente na impugnação de decisão judicial
recorrida. Sobre o tema, destaco os precedentes abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. APELAÇÃO.
RECURSO QUE NÃO REFUTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Não se conhece da apelação quando as suas razões estiverem
dissociadas do que foi decidido na sentença impugnada, em face da
ausência de motivação recursal e de ofensa ao princípio da congruência.
2. Ofende o princípio da congruência o recurso cujas razões estão
dissociadas dos fundamentos da sentença impugnada. Precedentes desta
Corte.
3. Apelação não conhecida.

(TRF 5ª Região, AC 00049209520134058500, Desembargador Federal
Rogério Fialho Moreira,
Quarta Turma, DJE - Data::02/10/2014 Página::345.)
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Não se conhece da apelação quando as suas razões estiverem
dissociadas do que foi decidido na sentença impugnada, em face da
ausência de motivação recursal e de ofensa ao princípio da congruência.
2. Precedentes desta Corte Regional e do Tribunal da Cidadania: AC
200680000073000, Desembargador Federal Marcelo Navarro, TRF5 Terceira Turma, DJE - Data: 08/05/2012 - Página:110; AC
00168293120104050000, Desembargador Federal Frederico Pinto de
Azevedo, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data: 28/01/2011 - Página: 270; e,
AGRESP 200800186624, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:19/02/2010.
3. Apelação não conhecida.
(TRF 5ª Região, PJe 0008610020124058100/CE, Rel. Des. Federal Manoel
Erhardt, 1ª Turma)
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRMV/CE. RAZÕES DISSOCIADAS
DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECURSAL.
VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Não se conhece da apelação quando as suas razões estiverem
dissociadas do que foi decidido na sentença impugnada, em face da
ausência de motivação recursal e de ofensa ao princípio da congruência.
2. Apelação não conhecida.
(TRF 5ª Região, AC 00002442220134058107, Desembargador Federal
Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJE - Data::06/11/2014 - Página::46.)
A necessidade de impugnação recursal mínima foi reconhecida pelo legislador
no dispositivo abaixo:
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.
A violação ao princípio da dialeticidade constitui um vício insanável em razão do
princípio da complementariedade [após a interposição do recurso, é vedado
ao recorrente complementar o seu recurso já interposto com novas razões,
ressalvando previsão legal expressa. Exemplo: art. 1.024, § 3º do CPC-15] e,
portanto, impossível de convalidação posterior, na forma do art. 932, PU.
CPC-15, Art. 932. Omissis
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.
Entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento.
Analisando as razões recursais, verifica-se que o recorrente-autora deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão da Presidência – TRU
da 5ª Região, verbis:
Observa-se que o fundo de direito do presente incidente é de
natureza eminentemente processual (coisa julgada). Desse modo, incide,

na espécie, a Súmula nº 43 da TNU: "Não cabe incidente de uniformização
que verse sobre matéria processual".
Compulsando os autos, ainda, verifica-se que tanto a decisão
colegiada recorrida quanto os acórdãos paradigmas tiveram como
fundamento os elementos probatórios dos autos respectivos.
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”.
Analisando as razões do agravo interno, verifica-se que o recorrente se limitou a
fazer referência ao entendimento pacificado do STJ, não fazendo nem mesmo
referência ao acórdão paradigma do incidente de uniformização regional, verbis:
Além disso, foi tratado na exordial e no Recurso Inominado sobre a
inexistência da coisa julgada, a necessidade de aplicação do art. 38-B da
Lei 8.213/91 e por fim sobre a flexibilização da coisa julgada.
Porém, as decisões são contrárias as normas vigentes, e tal
posicionamento dos julgadores, beira a total injustiça e fere o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, além de contrariar o entendimento
pacificado do STJ, como podemos observar no acórdão abaixo, julgado em
12 de novembro de 2019, tendo como relator o ilustre Ministro Herman
Benjamin:
Ora, o incidente de uniformização regional é voltado para solver a divergência
jurisprudencial entre Turmas Recursais integrantes de uma mesma Região.
Todo a alegação tem por base o entendimento do STJ sobre a matéria, o que
seria objeto do incidente de uniformização nacional.
O recurso de agravo interno constitui uma espécie de recurso derivado
voltando para destrancar a admissibilidade de um recurso anterior, ou seja,
o pedido de uniformização originário.
Ainda que superado o fundamento de não conhecimento [violação ao princípio
da dialeticidade], correta a decisão de inadmissão da Presidência da TRU [1)
matéria processual; 2) reexame de prova], confirmando o juízo de
admissibilidade negativo da Presidência da Turma Recursal de origem.
A título de mero obter dicta, ainda que o Juiz tenha julgado equivocadamente
[julgou improcedente por ausência de início de prova material ao invés de
extinguir o processo sem resolução de mérito], isto não teria condão de alterar a
coisa julgada material decorrente do processo anterior conforme os precedentes
do próprio STJ acerca do alcance do Tema 629 do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO
PREVIDENCIÁRIO.
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Recurso Especial Repetitivo 1.352.721/SP, Tema 629/STJ, não tem o
condão de alcançar os processos que já tiveram decisão transitada em
julgado. A desconstituição da coisa julgada, seja ela material ou formal, é
possível, em regra, com o ajuizamento da ação rescisória.

2. O dissídio jurisprudencial sustentado pela parte agravante se apoia em
paradigmas oriundos de ação rescisória, fundamentadas em prova
nova/documento novo.
3. No caso concreto, o recurso especial não é o instrumento processual
adequado para flexibilizar a coisa julgada material.
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
(AgInt no AREsp 1459119/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ.
APOSENTADORIA ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO
SUCESSIVO. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS.
NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.352.721/SP.
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada observou o Recurso Especial Repetitivo
1.352.721/SP, julgado pela Corte Especial, em 16/12/2015.
2. Referido precedente vinculante não aproveita a situação do ora
agravante, porque é dirigido ao processo civil em curso, ainda sem decisão
transitada em julgado. No presente caso, a coisa julgada já se formou e
sob a classificação de coisa julgada material. Este fenômeno não tem
como ser alterado. A tese jurídica que propus naquele julgamento perante
à Corte Especial ficou vencida, relativa à coisa julgada segundo a prova
produzida no processo, por isso não deve ser observada.
3. Agravo interno não provido.
(AgRg no REsp 1577412/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)
Dispositivo: 1) NÃO CONHEÇO do agravo interno por violação ao princípio da
dialeticidade; 2) Vencido na preliminar, CONHEÇO e NEG PROVIMENTO ao
agravo interno. Confirmação da decisão monocrática de inadmissibilidade pelos
próprios fundamentos com acréscimos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o do art.
1º da Lei nº 10.259/2001).
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização – 5ª Região consoante dispositivo
[Item 1] 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 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, não conhecer do 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE,
Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

25. 0501757-89.2018.4.05.8204
Recorrente: Alisson Evangelista De Souza
Adv/Proc: Humberto De Sousa Felix (PB005069A )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Fábio Cordeiro De Lima
0501757-89.2018.4.05.8204

VOTO-EMENTA [VENCIDO]
1) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA
TRU NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DA TURMA
RECURSAL RECORRIDA. PROVIMENTO PARA CONHECER DO
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
2) DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONSTITUI
HIPÓTESE DE DANO MORA IN RE IPSA, MAS PODE SE ENQUADRAR EM
DANO MORAL SUBJETIVO DEPENDENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. ALEGAÇÕES FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE NA
MERA ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA CORRIGIDA JUDICIALMENTE.
FUNDAMENTO ADICIONAL: RESOLUÇÃO PRONTA E EFICAZ DO
PROBLEMA
DENTRO
DE
UM
PRAZO
RAZOÁVEL.
MERO
ABORRECIMENTO.

3) INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO COM
A FIXAÇÃO DE TESE.
A parte autora interpôs agravo interno [Anexo 39] contra a decisão monocrática
[Anexo 38] da Presidência da TRU – 5ª Região que negou seguimento ao
agravo inominado, confirmando, por sua vez, a decisão da Presidência da TRPB [Anexo 34] que inadmitiu a Incidente Uniformização Regional de
Jurisprudência. Fundamento: necessidade de reexame de prova.
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
Razões recursais: 1) o destrancamento do recurso porque a pretensão
recursal não envolve o reexame de matéria fático-probatória; 2) apontou a
divergência jurisprudencial com o acórdão da 2ª TR-PE.

1. Trata, a presente lide, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (Por Danos
Morais Sofridos), ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, ora RECORRIDO;
2. Para fundamentar a pretensão autoral, alegou-se e se comprovou
que o RECORRIDO, de forma desavisada bloqueou o benefício
previdenciário recebido pelo RECORRENTE, sob a alegação de que a
mesma não teria comparecido à perícia médica;

3. Contudo, a RECORRENTE jamais recebeu qualquer comunicado
prévio sobre a necessidade de realização da malsinada perícia, razão
pela qual, o bloqueio do benefício deste ocorreu de maneira indevida;
4. Defendeu-se, ainda, que a conduta ilícita levada a cabo pelo
RECORRIDO submeteu o RECORRENTE a intenso sofrimento,
especialmente porque, enfermo e sem o recebimento do respectivo
benefício, sua única fonte de renda, orçado no valor de um salário mínimo,
o RECORRENTE:
4.1. Deixou de comprar os remédios de que necessita;
4.2. Passou fome, sendo obrigada a se valer da ajuda de terceiros
para poder se alimentar;
4.3. Perdeu tempo útil de vida, na busca de reativar o benefício;
(...)
25. Em suma, os entendimentos jurisprudenciais contraditórios
podem ser assim resumidos:
25.1. Para a Turma Recursal da Paraíba, o bloqueio indevido de
benefício previdenciário que não seja superior a 30 (trinta) dias não é
capaz de causar ofensa aos direitos da personalidade, tratando-se de
mero dissabor;
25.2. Para a 2ª Turma Recursal de Pernambuco, o bloqueio
indevido de benefício previdenciário realizado pela Administração
Pública, de per si, ocasiona danos de ordem moral, não importando se o
bloqueio foi inferior ou superior a 30 (trinta) dias;
26. Assim, restando indubitável o conflito de entendimentos entre a
Turma Recursal da Paraíba e a 2ª Turma Recursal de Pernambuco, deve
esta E. TRU dar prevalência ao entendimento desta última;
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’”
Entendo que ficou demonstrada a divergência jurisprudencial, nos seguintes
termos:

Acórdão
recorrido

Acórdão paradigma

RESPONSABIL
IDADE CIVIL.
ADMINISTRATI
VO.
PREVIDENCIÁ
RIO.
BLOQUEIO DO
BENEFÍCIO. N
ÃO
COMPARECIM
ENTO
À
AGÊNCIA DA
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
MÉDICA.
INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO
MATERIAL.
MERO
ABORRECIME
NTO
OU
DISSABOR
IMPROCEDÊN
CIA
DO
PEDIDO.

EMENTA CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. BLOQUEIO DE PA
GAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ILEGALIDADE
NA CONDUTA DA AUTARQUIA.
COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EST
ADO.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

- Infere-se dos autos que o benefício recebido pela autora
foi
bloqueado
abruptamente por
evidente
equívoco da autarquia previdenciária, que não deu uma
justificativa plausível para a conduta perpetrada.
Não obstante
se
tratar de responsabilidade objetiva do Estado
(não
cabendo
perquirições
acerca da culpabilidade,
porquanto necessária
apenas
a
existência de ato
praticado
pela
Administração
Pública, do nexo de causalidade e do dano sofrido pela
vítima para fins de indenização), é de se relevar que, no
caso dos autos, restou igualmente patente a
negligência da Autarquia previdenciária no seu proceder.
- Conforme bem pontuado na sentença: “Todavia, quanto
ao pagamento do
período de 01/05/2017 a 22/05/2017, no valor de R$

RECURSO
DESPROVIDO.
1.Trata-se
de
recurso
interposto pela
parte
autora
contra sentença
que julgou seu
pedido
improcedente
de danos morais
em virtude do
INSS
ter bloqueado
seu
benefício
previdenciário.
2. Extrai-se da
sentença
de
mérito
que:
“ ... O
autor
alega que: a) no
mês de maio de
2018, ao se
dirigir à agência
bancária para
receber
o
benefício
previdenciário,
foi surpreendido
com o bloqueio
da
referida
verba;
b)
procurou
imediatamente
o PROMOVIDO,
a fim de saber o
motivo
do
bloqueio do seu
benefício, uma
vez que sempre
o
recebeu
regularmente,

1.106,36, a autarquia ré não logrou êxito em explicar o
motivo
pelo
qual
o pagamento esteja invalidado e bloqueado (anexo 9).
Ainda que instada a esclarecer tal ponto, a ré não logrou
êxito, apenas
se
manifestando
quanto
à
inexistência de pedido de prorrogação no prazo (v.
documentos de anexo 18 e 19). Há, pois, de ser
reconhecido o direito ao recebimento das verbas
referentes ao benefício de auxílio doença até 22/05/2017,
em conformidade com a sentença proferida no processo
judicial nº 0503120-76.2016.4.05.8303. (...) In casu,
constato que os fatos narrados na inicial causaram não
apenas meros dissabores à parte autora, mas
extrapolaram esse patamar, sendo devida a indenização,
eis
que
a
cessação do pagamento do benefício auxílio doença
–
em conformidade com o determinado judicial – , que
possui caráter alimentar, trouxe perdas inestimáveis,
dificultando
a
manutenção de condições
dignas de vida do autor e de sua família.”

consoante
se
infere
do
protocolo
de
atendimento
registrado sob a
rubrica
SSA
2018.511.560.7
1 e registro de
ocorrência para
reativação
nº
404.565; c) foi
informado que o
bloqueio do seu
benefício se deu
em razão do seu
não
compareciment
o à Agência da
Previdência
Social, para fins
de realização de
perícia médica;
d)
jamais
recebeu
qualquer
comunicado ou
carta
para
comparecer à
Agência;
e)
somente no mês
de junho de
2018
foi
informado que
os
valores
referentes
ao
Benefício
De
Aposentadoria
por
Invalidez
haviam
sido
reativados,
e
sua previsão de
pagamento
seria no dia

12/06/2018,
conforme
Histórico
de
Créditos.Da
análise
do
Histórico
de
Créditos (anexo
8), observa-se
que os valores
referente
ao
benefício
do
autor
são
sempre
creditados
no
primeiro dia útil
do
mês
subsequente à
competência, o
u
seja,
os
valores
referentes ao
mês de maio de
2018 deveriam
ser creditados
em 01/06/2018,
entretanto
foram
creditados em
12/06/2018.Assi
m, verificamos
que a autarquia
ré sanou as
causas
que
deram origem a
suspensão do
benefício
do
demandante.
Ademais,
verificamos que
o
requerente
recebeu
seu
benefício
11
(onze) dias após

a
data
que
costumava
receber.Em
relação
aos
danos morais,
pode-se
dizer
que, em geral,
prescindem de
prova, devendo
existir apenas a
prova dos fatos
que
ocasionaram o
dano.
O
arbitramento de
reparação por
danos
extrapatrimoniai
s será cabível
quando
presente
fato
idôneo, apto a
causar ofensa
aos direitos de
personalidade.N
esse
sentido,
entendo que a
suspensão que
ocasionou um
atraso
no
pagamento do
benefício
do
autor, em 11
(onze) dias, não
é
hábil
a
acarretar
um
abalo
moral.
Para
a
caracterização
do dano moral
seria necessário
que o autor
comprovasse

que o ocorrido
ultrapasse
o
mero dissabor, o
que não é o
caso
dos
autos.Sendo
assim, incabível
o
pleito
de
indenização por
danos
morais......”.
3.Na hipótese
dos autos, não
há que se falar
em dano moral,
pois não há
abalo psíquico
gerado
pelo
acontecido.
Tese: o bloqueio Tese: o bloqueio indevido constitui hipótese de dano moral
indevido
não in re ipsa.
constitui
hipótese
de
dano moral in re
ipsa,
dependendo
das
circunstâncias
do
caso
concreto.
A
resolução
pronta
do
problema dentro
do
prazo
razoável afasta
o dano moral.
Entendo que a pretensão não envolve necessariamente o reexame de matéria
fático probatória conforme apontado pela Presidência da Turma Recursal,
corroborado pela Presidência – TRU 5ª Região.

De maneira bastante técnica, o recorrente-autor não adentrou em questão da
matéria fática [não revolveu as premissas fáticas do acórdão recorrido], mas
pretende firmar uma tese acerca do dano moral em matéria previdenciária, a
saber: “se o bloqueio indevido de benefício previdenciário constitui hipótese de
dano moral in re ipsa”. O julgamento será feito a partir das premissas fáticas do
acórdão recorrido sem a necessidade de revolvimento da matéria fáticaprobatória.
Em um primeiro momento, conheço e dou provimento ao agravo interno para
conhecer do incidente de uniformização regional.
Dano moral nos casos de indeferimento do requerimento administrativo
ou eventual demora no reconhecimento administrativo do direito
É certo que qualquer pessoa pode se julgar vítima de dano moral, mas o que
caracterizará o fato jurídico digno de reparação compensatória pecuniária será
aquele que, no panorama objetivamente considerado, afetar de modo tão
intenso a aludida dignidade que alternativa outra não resta à vítima senão esse
substitutivo ou paliativo à grave lesão sofrida.
O dano moral decorre da demonstração de uma situação constrangedora,
consoante à lógica da razoável e a moralidade comum, não se prestando para
reparar situações que não ultrapassam o mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou decorram da sensibilidade exarcebada de um indivíduo.
A indenização por dano moral não almeja reparar o pretium doloris (preço da
dor), mas visa a sua compensação mediante a colocação de uma soma em
dinheiro para atenuar a ocorrência de um episódio dolorosa e deprimente que
tenha sofrido [1].
A condenação por dano moral cumpre uma tríplice função: 1) do lado da vítima,
atuaria como compensação pelo dano sofrido; 2) do lado do ofensor, funciona
como uma pena pelo dano causado e, ao mesmo tempo, 3) fator de inibição de
reiteração da conduta em razão da sanção. Ressalte-se que os danos materiais
e morais são independentes entre si, podendo ser cobrados de maneira
cumulativa ou isolados a partir de um mesmo fato (súmula n.º 37 do STJ).
O indeferimento de um direito ou eventual demora no seu reconhecimento
administrativo não constitui, por si só, situação apta a caracterização de dano
moral, devendo existir circunstâncias excepcionais em derredor do fato. Exigese uma flagrante ilegalidade, não caracterizando como tal o mero erro de
avaliação por parte da Administração.
Em
outras
palavras,
indevido, suspensão/bloqueio indevida ou demora

o indeferimento
ou equívoco no

reconhecimento de direitos por parte da Administração não constitui hipótese
de dano moral objetivo [in re ipsa], mas sim de um dano moral subjetivo em
que o Juízo expressamente explicitar/demonstrar as circunstâncias
excepcionais. Sobre a distinção entre dano moral objetivo e subjetivo,
transcrevo a passagem abaixo:
2.2 O dano extrapatrimonial, mais do que o simples efeito de lesão, é
aquele que incide sobre objetos próprios, sobre bens da vida autônomos,
consistindo em gênero, no qual haverá espécies.
Segundo desenvolvimento doutrinário, a par das lesões a direitos da
personalidade (imagem, honra, privacidade, integridade física), o que se
pode denominar de dano moral objetivo e, ainda, que ensejam um
prejuízo a partir da simples violação da proteção a eles conferida, surgem
situações outras, que, embora não atinjam diretamente tal complexo de
direitos, também consubstanciam dano extrapatrimonial passível de
compensação, por se relacionarem com um mal sofrido pela pessoa em
sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento
intransferíveis, que o ato ilícito ou antijurídico veio a subverter.
Enquanto a primeira categoria traduz um dano aferível de plano, com a
mera lesão a um direito de personalidade, a segunda pressupõe uma
maior investigação do caso concreto, a fim de que sejam examinadas as
suas peculiaridades e, ao final, de definir se aquela determinada hipótese
fática e suas repercussões e desdobramentos, embora não tenham
atingido um direito de personalidade, ultrapassaram o que se entende por
mero aborrecimento e incômodo, alcançando sobremodo a integridade
psíquica do sujeito.
É sob a ótica desta segunda categoria - danos morais subjetivos, os quais
reclamam uma análise mais pormenorizada das circunstâncias do caso
concreto - , que deve ser procedido o exame acerca do reconhecimento
ou não de dano extrapatrimonial passível de compensação em hipóteses
como a dos autos - saque indevido de numerário depositado em conta
poupança.
(AgRg no AREsp 395.426/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 15/10/2015, DJe 17/12/2015)
Em situação análoga, a TNU afastou o dano moral in re ipsa no caso de
indeferimento de benefício previdenciário, já que o dano moral seria subjetivo
decorrente do contexto dos autos.

PREVIDENCIÁRIO. INDEVIDO INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO
DO AUXÍLIO-DOENÇA. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, SEM
JUSTIFICAR O CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
ANULAR O ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM 20.
(...)
6. No aresto recorrido entendeu-se que: “Com efeito, o auxílio-doença tem
por objetivo proporcionar renda ao trabalhador enfermo, sendo inegável a
sua natureza alimentar. A perícia médica comprovou que a parte autora
viu-se privada de referida renda em um momento em que passava por
situação de doença e inegável insegurança econômica. Por tais
fundamentos, devido o ressarcimento dos danos morais sofridos, assim
definido como o a dor e sofrimento decorrentes do fato.” Enquanto que,
num dos julgados paradigma o entendimento foi o de que: “No que
concerne à pretensão recursal do autor, não merecem prosperar as
razões aduzidas. O dever de indenizar se perfaz com existência do dano
e o nexo de causalidade entre o dano e o fato. No caso em apreço, o autor
não comprovou a ocorrência efetiva dos danos morais, imprescindível à
condenação pleiteada. Com efeito, o simples fato do autor ter tido o seu
benefício cessado indevidamente , não enseja a ocorrência de dano
moral, na medida em que não restou comprovada a lesão à sua honra ou
à sua imagem, bem como qualquer reflexo no psíquico do indivíduo,
considerando-se, inclusive, que o autor é portador de problemas
psiquiátricos.”
9. Todavia, não vislumbro que no caso concreto tenha havido a
ponderação da prova para justificar a condenação da autarquia. Partiu-se
de uma fórmula cerrada, qual seja, o de que o auxílio-doença tem por
objetivo proporcionar renda ao trabalhador enfermo, sendo inegável a sua
natureza alimentar, sendo que a privação da renda, pela cessação do
benefício, gera inegável insegurança econômica, justificando o
ressarcimento dos danos morais sofridos.
10. Entendo que, a condenação em danos morais em virtude do
cancelamento de benefício previdenciário demanda a fundamentação no
contexto fático-probatório, não havendo presunção de dano pelas simples
cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser
justificada com base nas provas dos autos.
(...)
12. Pelo exposto, CONHEÇO do incidente e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para anular o acórdão impugnado, determinando o

retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de promover novo
julgamento, com adequação ao entendimento desta TNU, no sentido de
que a condenação em danos morais em virtude do cancelamento de
benefício previdenciário demanda a fundamentação no contexto
fático-probatório, não havendo presunção de dano pelas simples
cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser
justificada com base nas provas dos autos. Questão de Ordem 20
deste Colegiado.
(PEDILEF 00039528120084036306, Rel. Juiz Federal FERNANDO
MOREIRA GONÇALVES, julgado em 27.04.2017)

EMENTA-VOTO RESPONSABILIDADE CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
ABUSO
DE
DIREITO
DA
AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA.
INTERPRETAÇÃO JURÍDICA RAZOÁVEL.
1. A responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, conforme artigo
37, §6º da CF/88. É dizer: basta a comprovação do nexo entre conduta e
resultado danoso para que surja o dever de indenizar. 2. A Administração
deve pautar suas decisões no princípio da legalidade. Cabendo mais de
uma interpretação a determinada lei e estando a matéria não pacificada
nos tribunais, não há óbice que haja divergência entre a interpretação
administrativa e a judicial. Assim, o mero indeferimento administrativo de
benefício previdenciário não é, por si só, razão para condenar a Autarquia
em dano moral, devendo ser analisada as especificidades do caso
concreto, especialmente a conduta do ente público.
3. Hipótese em que o INSS, ao analisar o requerimento de pensão, não
abusou do seu direito de aplicar a legislação previdenciária, sendo
razoável a interpretação dada a Lei n. 8.213/91 quanto ao término da
qualidade de segurado do instituidor. Logo, legítimo e escorreito o
indeferimento do benefício.
4. Recurso conhecido e provido.
(TNU, PEDILEF 200851510316411, JUIZ FEDERAL ANTÔNIO
FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, TNU, DOU 25/05/2012.)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO.

DANOS MORAIS “IPSO FACTO”. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público,
pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que,
mantendo a sentença, acolheu pretensão indenizatória contra o ato que
cessou, indevidamente, o benefício de pensão por morte da parte-autora.
No caso, entendeu-se que, tendo-se em vista que o benefício tem
natureza alimentar e que a cessação decorreu de equívoco do INSS,
por ele mesmo reconhecido, o aludido ato tem potencialidade
danosa para gerar dano moral.
2. O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso,
concluiu, valendo-se da fundamentação da sentença, nos seguintes
termos: A análise da documentação apresentada permite concluir que o
INSS cessou o benefício de pensão por morte, titularizado pelos autores,
de maneira equivocada. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a autarquia
reconheceu a ocorrência do erro e o sanou. [...] No presente caso, embora
a parte autora não tenha comprovado a lesão causada em seu patrimônio
moral em razão da cessação do seu benefício previdenciário, aplica-se o
entendimento do STJ, no sentido de que 'não há falar em prova do dano
moral, mas, apenas, do fato que lhe deu causa' (REsp 595355/MG, Rel.
Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 11.04.2005). Isso
porque se está diante de cessação indevida, decorrente de equívoco
administrativo, de benefício de natureza alimentar devido a menor,
merecedor de especial proteção por parte do Estado (arts. 4º, 5º, 6º e 7º,
Lei 8.069/90). É possível, neste caso específico, presumir a ocorrência do
dano. Assim, a caracterização do dano moral depende apenas da
verificação da existência de um fato potencialmente ensejador de um
aborrecimento, humilhação ou sentimento negativo ao ofendido,
prescindindo de específica comprovação da dor sofrida, uma vez que
impossível a demonstração concreta de um sentimento.
3. O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por
entender que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência
da TR/BA: “A cessação indevida do benefício de pensão por morte não
gera, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a
demonstração dos danos morais sofridos. 3. Não tendo o autor se
desincumbido do ônus de provar a ocorrência efetiva dos danos morais,
incabível se torna a indenização pleiteada.” ***** Do voto do relator, colhese o seguinte: “Sustenta o autor, por intermédio do recurso às fls. 33/37,
o cabimento da condenação do INSS em indenização por dano moral, em
face da suspensão do benefício de sua aposentadoria por invalidez, sob
o argumento de, estando vivo, ser declarado morto, e, em face do

supracitado cancelamento, ter dependido de terceiros para se manter
vivo, por culpa única e exclusiva da Autarquia. Acrescenta que na
hipótese de dúvida quanto ao dano moral sofrido, teria o recorrente direito
incontroverso a ser indenizado pelo INSS, com base na responsabilidade
civil objetiva da Administração Pública.” (Processo n.º 200333007440062,
relatora a Juíza Federal Cynthia de Araújo Lima Lopes, julgado no dia
30/08/2004)
4. Omisssis
5. No caso, o incidente comporta conhecimento. Do cotejo entre o acórdão
recorrido e o julgado paradigma, observo que está caracterizada a
divergência de entendimento quanto ao direito material posto em análise
nos autos.
6. A questão jurídica posta nesta demanda é a seguinte: o cancelamento
indevido do benefício de pensão por morte gera, ou não, por si só, ou seja,
“ipso facto” ou “in re ipsa”, o direito à indenização por danos morais. O
acórdão recorrido entende que sim, enquanto o paradigma concluiu em
sentido diametralmente oposto.
7. Nos termos do art. 186, bem como do art. 927, ambos do Código Civil,
a reparação de danos, morais ou materiais, via de regra, depende, entre
outros, da demonstração do caráter ilícito do ato apontado como lesivo.
No caso do dano moral, além de ilícito, necessário que se demonstre que
o ato tem potencial para abalar os elementos integrantes da
personalidade, materiais ou imateriais, como a honra, a dignidade, o bemestar físico e psicológico (art. 5.º, V e X, da CR/88). Como os fatos da vida
são complexos e variados, e as pessoas possuem sensibilidade bastante
diferentes para lidar com eles, não é recomendável, em nome da
previsibilidade do direito e da estabilidade das relações jurídicas, bem
como em nome da busca pela objetividade e pela coerência no tratamento
judicial do tema (arts. 926 e 927 do CPC/2015), que seja exigida prova,
em cada caso concreto, acerca do abalo realmente experimentado por
aqueles que pleiteiam esse tipo de dano. Dessa forma, adota-se a técnica
de avaliar se os atos/fatos apresentados como causa de pedir possuem,
ou não, à luz da experiência compartilhada pelos julgadores, passados e
presentes, potencial para causar dano moral. Em suma, exige-se a
demonstração do potencial lesivo, não da lesão mesma. Nos casos de
demandas repetitivas, os fatos podem ser objetiva e genericamente
analisados, concluindo-se se são, ou não, geradores de danos morais
“ipso facto” ou “in re ipsa”.
8. Nos casos de cancelamentos indevidos de benefícios ou nos casos de
não concessão de benefícios tidos, posteriormente, como devidos pelo

Poder Judiciário, por exemplo, entendo que não possuem, por si só,
potencial suficiente para serem considerados como causadores de danos
morais. É que os entes públicos atuam sob as balizas da estrita legalidade
e operam, no caso do INSS, com grande volume de atendimentos, de
modo que entendo que equívocos e divergências na interpretação do fato
e do direito aplicável fazem parte do próprio funcionamento estatal, de
sorte que, não havendo qualquer circunstância a tornar o caso
especialmente dramático, penso que não se deve considerar esses atos
como geradores “ipso facto” de danos morais.
9. Em tais termos, o caso é de se dar parcial provimento ao incidente de
uniformização do ente público, porém para determinar o retorno dos autos
à TR de origem, a fim de que, afastada a tese constante no acórdão
recorrido, seja realizada adequação do julgado.
(PEDILEF 50003043120124047214, JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA
BEZERRA, TNU, DOU 12/09/2017 PÁG. 49/58.)
Analisando os precedentes supra em questão, pode-se extrair as seguintes
conclusões: 1) o mero indeferimento [2] do requerimento administrativo [ou
eventual demora no reconhecimento administrativo do direito] não constitui, por
si só, situação apta a caracterização de dano moral in re ipsa, devendo
existir circunstâncias excepcionais em derredor do fato ; 2) a contrario
sensu, exige-se uma flagrante ilegalidade, não caracterizando como tal o
mero erro de avaliação por parte da Administração; 3) compete num primeiro
momento a parte e depois ao juiz expressamente explicitar/demonstrar as
circunstâncias excepcionais.

9. Todavia, não vislumbro que no caso concreto tenha havido a
ponderação da prova para justificar a condenação da autarquia. Partiu-se
de uma fórmula cerrada, qual seja, o de que o auxílio-doença tem por
objetivo proporcionar renda ao trabalhador enfermo, sendo inegável a sua
natureza alimentar, sendo que a privação da renda, pela cessação do
benefício, gera inegável insegurança econômica, justificando o
ressarcimento dos danos morais sofridos.
10. Entendo que, a condenação em danos morais em virtude do
cancelamento de benefício previdenciário demanda a fundamentação no
contexto fático-probatório, não havendo presunção de dano pelas simples
cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser
justificada com base nas provas dos autos.
(...)

12. Pelo exposto, CONHEÇO do incidente e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para anular o acórdão impugnado, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de promover novo
julgamento, com adequação ao entendimento desta TNU, no sentido de
que a condenação em danos morais em virtude do cancelamento de
benefício previdenciário demanda a fundamentação no contexto
fático-probatório, não havendo presunção de dano pelas simples
cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser
justificada com base nas provas dos autos. Questão de Ordem 20
deste Colegiado.
(PEDILEF 00039528120084036306, Rel. Juiz Federal FERNANDO
MOREIRA GONÇALVES, julgado em 27.04.2017)
"O fato de se tratar de verba de natureza alimentar faz presumir, é certo, que a
parte tinha necessidade do seu recebimento para a satisfação de necessidades
básicas. Mas a prevalecer essa tese, toda e qualquer ação judicial que
implicasse o reconhecimento do direito a um benefício previdenciário também
encerraria hipótese de dano moral, o que refoge à razoabilidade. Embora se
anote a existência de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a
ocorrência de dano moral decorrente de falha no processamento do
requerimento administrativo de benefício, não se cuida de dano in re ipsa. Para
tal caracterização, afigura-se indispensável analisar se o ente público agiu de
forma abusiva no ato de indeferimento, bem como se a situação concreta
carreia peculiaridades que revelem a existência de uma dor moral que supere
o aborrecimento inerente a esse tipo de situação" (3ª TRPE, Recurso
Inominado nº 05028871920154058302, Rel. Juiz Federal Joaquim Lustosa
Filho, Creta - Data::02/02/2016 - Página N/I.)
O entendimento acima defendido foi chancelado no julgamento do tema 182
(PEDILEF 0507558-39.2016.4.05.8500), em que a TNU firmou a seguinte
tese: “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”. Embora o precedente se refira à hipótese de seguro
desemprego, os seus fundamentos determinantes [3] são inteiramente
aplicáveis ao benefício previdenciário, cabendo destacar o seguinte trecho para
a melhor compreensão da controvérsia.

Dessa forma, adota-se a técnica de avaliar se os atos/fatos apresentados
como causa de pedir possuem, ou não, à luz da experiência
compartilhada pelos julgadores, passados e presentes, potencial para
causar dano moral. Em suma, exige-se a demonstração do potencial
lesivo, não da lesão mesma.

Tratando-se de demandas repetitivas, os fatos podem ser objetiva e
genericamente analisados, concluindo-se se são, ou não, geradores de
danos morais “ipso facto” ou “in re ipsa”.
Nos casos de suspensão ou cancelamento do pagamento de parcelas do
seguro-desemprego, posteriormente reconhecido como injustificado pelo
Poder Judiciário, por exemplo, entendo que não possuem, por si só,
potencial suficiente para serem considerados como causadores de danos
morais.
É que os entes públicos atuam sob as balizas da estrita legalidade e
operam, no caso da União, através do Ministério do Trabalho,
com grande volume de atendimentos, de modo que entendo que
equívocos e divergência na interpretação do fato e do direito aplicável
fazem parte do próprio funcionamento estatal, de sorte que, não havendo
qualquer circunstância a tornar o caso especialmente dramático,
penso que não se deve considerar esses atos como geradores “ipso facto”
de danos morais.
(...)
A prevalecer tese contrária, toda falha na concessão ou suspensão de
benefício previdenciário ou assistencial, por exemplo, igualmente
demandaria indenização por danos morais.
Aplicável analogicamente também o precedente do STF abaixo firmado em
sede de repercussão geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em
cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz
jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido
em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
2. Recurso extraordinário provido.
(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)
Caso concreto:
Entendo que deve prevalecer a solução do acórdão recorrido no sentido de que
o bloqueio indevido não caracteriza dano moral in re ipsa, mas pode se
enquadrar em dano moral subjetivo decorrente do contexto dos autos, cabendo
a parte autora, em um primeiro momento, explicitar em sua inicial o impacto da

conduta na sua esfera extrapatrimonial e, em um segundo momento, o Juiz
sopesar tais circunstâncias no julgamento da causa.
Os fatos que dão sustentação ao pedido de dano moral segundo narrado na
peça exordial estão relacionados a mera ilegalidade do ato de indeferimento
administrativo. Tratando-se de dano moral subjetivo, a inicial não traz
circunstâncias concretas para delimitar o dano moral, limitando-se a requerer a
condenação dos réus tão-somente em razão da suspensão indevida e do
caráter pedagógico.

4.

O PROMOVENTE recebe um benefício de Aposentadoria por
Invalidez Previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, ora PROMOVIDO (NB: 551.173.516-3), orçado no
valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais);
BLOQUEIO INDEVIDO DO BENEFÍCIO DO PROMOVENTE
5. Ocorre que no mês de maio de 2018, ao se dirigir à agência bancária
para receber o benefício previdenciário, o PROMOVENTE foi
surpreendido com o bloqueio da referida verba;
6. Irresignado, o PROMOVENTE procurou imediatamente o
PROMOVIDO,
a
fim
de
saber
o motivo do bloqueio do seu benefício, uma vez que, de acordo com
o extrato previdenciário em anexo, o PROMOVENTE sempre o
recebeu regularmente, consoante se infere do protocolo de
atendimento registrado sob a rubrica SSA 2018.511.560.71 e registro
de ocorrência para reativação nº 404.565;
7. Na oportunidade, o PROMOVENTE foi informado que o bloqueio do
seu benefício se deu em razão do seu não comparecimento à Agência
da Previdência Social, para fins de realização de perícia médica;
8. Ocorre que, o PROMOVENTE jamais recebeu qualquer
comunicado ou carta para comparecer à Agência;
9. Ainda segundo o PROMOVIDO, seria necessário fazer um
reagendamento para que a referida perícia pudesse ser realizada em
nova data, e só após a realização da mesma, o benefício seria
reativado;
CABAL ATO ILÍCITO POR PARTE DO PROMOVIDO
10. No caso em cotejo, o PROMOVIDO bloqueou o benefício do
PROMOVENTE, atribuindo a responsabilidade pelo fato à pessoa
do PROMOVENTE, sob a alegação de que este não compareceu
à APS para realizar nova perícia médica;
11. No entanto, as alegações do PROMOVIDO não refletem a realidade
dos fatos, haja vista que o PROMOVENTE só poderia comparecer à
Agência mediante comunicado formal, por meio de carta com Aviso

12.

13.

14.
15.

16.

de Recebimento, emitida pelo PROMOVIDO, informando da
necessidade do comparecimento, o que jamais ocorreu;
Nesse sentido, o PROMOVENTE não tinha meios lógicos de
saber da necessidade de comparecimento para realização de
nova perícia médica sem que houvesse prévio comunicado do
PROMOVIDO, o que revela a patente negligência e ilicitude da
conduta deste;
De fato, o ato administrativo que deu azo ao bloqueio do benefício do
PROMOVENTE se mostra absolutamente ilícito, uma vez que foi
praticado sem a observância dos mais basilares preceitos
constitucionais. Não bastasse isso, o bloqueio ocorreu sem que o
PROMOVENTE pudesse apresentar qualquer defesa;
Tivesse o PROMOVIDO agido diligentemente, o benefício previdenc
iário do PROMOVENTE jamais teria sido bloqueado indevidamente;
Não obstante, a fim de solucionar administrativamente o problema, e
objetivando a reativação do seu benefício, o PROMOVENTE entrou
em contato com o PROMOVIDO, tendo a ocorrência sido registrada
sob o nº 404.565, para providenciar a liberação dos valores do
benefício, bem como, para marcar perícia, sendo agendada perícia,
na Agência da Previdência Social de Alagoa Grande-PB, Protocolo de
n° 1938511055
No entanto, somente no mês de junho de 2018, o PROMOVENTE
foi informado que os valores referentes ao Benefício De
Aposentadoria por Invalidez haviam sido reativados, e sua previsão
de pagamento seria no dia 12/06/2018, conforme Histórico de
Créditos em anexo;

O acórdão recorrido confirmou a sentença pelos próprios fundamentos. Além
disso, o acórdão recorrido trouxe um fundamento relevante: ainda que
houvesse o bloqueio indevido, houve a resolução pronta e eficaz do problema
administrativamente, enquadrando a situação em mero aborrecimento.

2. Extrai-se da sentença de mérito que: “ ... O autor alega que: a) no mês
de maio de 2018, ao se dirigir à agência bancária para receber o benefício
previdenciário, foi surpreendido com o bloqueio da referida verba; b)
procurou imediatamente o PROMOVIDO, a fim de saber o motivo do
bloqueio do seu benefício, uma vez que sempre o recebeu regularmente,
consoante se infere do protocolo de atendimento registrado sob a rubrica
SSA 2018.511.560.71 e registro de ocorrência para reativação nº
404.565; c) foi informado que o bloqueio do seu benefício se deu em razão
do seu não comparecimento à Agência da Previdência Social, para fins
de realização de perícia médica; d) jamais recebeu qualquer comunicado
ou carta para comparecer à Agência; e) somente no mês de junho de 2018
foi informado que os valores referentes ao Benefício De Aposentadoria

por Invalidez haviam sido reativados, e sua previsão de pagamento seria
no dia 12/06/2018, conforme Histórico de Créditos.Da análise do Histórico
de Créditos (anexo 8), observa-se que os valores referente ao benefício
do autor são sempre creditados no primeiro dia útil do mês subsequente
à competência, ou seja, os valores referentes ao mês de maio de 2018
deveriam ser creditados em 01/06/2018, entretanto foram creditados
em 12/06/2018.Assim, verificamos que a autarquia ré sanou as causas
que deram origem a suspensão do benefício do demandante. Ademais,
verificamos que o requerente recebeu seu benefício 11 (onze) dias após
a data que costumava receber.Em relação aos danos morais, pode-se
dizer que, em geral, prescindem de prova, devendo existir apenas a prova
dos fatos que ocasionaram o dano. O arbitramento de reparação por
danos extrapatrimoniais será cabível quando presente fato idôneo, apto a
causar ofensa aos direitos de personalidade.Nesse sentido, entendo que
a suspensão que ocasionou um atraso no pagamento do benefício do
autor, em 11 (onze) dias, não é hábil a acarretar um abalo moral. Para a
caracterização do dano moral seria necessário que o autor comprovasse
que o ocorrido ultrapasse o mero dissabor, o que não é o caso dos
autos.Sendo assim, incabível o pleito de indenização por danos
morais......”.
Aplicável analogicamente o precedente abaixo:
Saque criminoso em conta corrente não gera presunção de dano
moral
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por
unanimidade, que o saque criminoso de valores na conta corrente não
enseja indenização por dano moral presumido, ressalvados os casos em
que fique demonstrada a ocorrência de violação significativa que supere
o mero aborrecimento e atinja algum direito de personalidade do
correntista.
Com base nesse entendimento, o colegiado negou recurso especial de
correntista que teve o dinheiro criminosamente sacado e posteriormente
devolvido pelo banco do qual era cliente. O ministro relator, Marco Aurélio
Bellizze, citou jurisprudência do STJ segundo a qual as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos
correntistas, decorrentes de fraudes praticadas por terceiros. Porém,
segundo o ministro, isso não gera necessariamente indenização por dano
moral.
Para o ministro, no caso julgado, o correntista não demonstrou qualquer
excepcionalidade nos saques indevidos que ensejasse a compensação
por danos morais. “Embora não se tenha dúvida de que a referida conduta
acarreta dissabores ao consumidor, para fins de constatação de
ocorrência de dano moral é preciso analisar as particularidades de cada
caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero
aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da
personalidade do correntista (bem extrapatrimonial)”, explicou.
Ressarcimento rápido
Consta dos autos que, em outubro de 2009, o correntista verificou quatro
saques indevidos em sua conta. Ele comunicou o fato ao banco, que

reembolsou os valores, reconhecendo que as retiradas não tinham sido
feitas pelo cliente, que foi vítima de ação criminosa.
Apesar da devolução dos valores, o correntista entrou com ação contra a
instituição financeira. Na primeira instância, o banco foi condenado a
pagar R$ 10.200 a título de danos morais. Ao reformar a decisão, o
Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o ressarcimento dos
valores foi feito pelo banco em tempo razoável e que não havia nenhum
outro fato que configurasse dano moral.
De acordo com Bellizze, para fins de reconhecimento do dano moral e sua
respectiva quantificação, é preciso considerar, caso a caso, fatores como
o valor total sacado indevidamente, o tempo levado pela instituição
bancária para o ressarcimento e as repercussões advindas do saque
indevido, entre outros.
Razoabilidade
Para o relator, quando os valores sacados de forma fraudulenta na conta
são ressarcidos pela instituição bancária em tempo hábil, não há prejuízo
material ao correntista em decorrência de defeito na prestação do serviço
oferecido pelo banco que possa caracterizar dano moral.
Segundo Bellizze, não seria razoável que o saque indevido de pequena
quantia – “considerada irrisória se comparada ao saldo que o correntista
dispunha por ocasião da ocorrência da fraude, sem maiores
repercussões” – pudesse por si só acarretar a compensação por dano
moral.
Disponível em <> Acesso em 22.11.2017
Dispositivo:
1) CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo interno para conhecer do
incidente de uniformização regional;
2) prosseguindo no julgamento, NEGO PROVIMENTO ao incidente 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)
com os acréscimos aqui efetuados.
Teses
propostas:
1) o indeferimento
indevido, suspensão
indevida ou demora ou equívoco no reconhecimento de direitos por parte
da Administração Previdenciária não constitui hipótese de dano moral
objetivo [in re ipsa], mas pode caracterizar dano moral subjetivo dependente
da demonstração de circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas
nos autos; 2) compete a parte autora em sua inicial, em um primeiro momento
explicitar tais circunstâncias, devendo o Juiz sopesá-las no julgamento da
causa; 3) o eventual caráter alimentar da verba não faz presumível a ocorrência
de dano moral; 4) ainda que verificada uma ilegalidade inicial, a resolução
pronta e eficaz do problema se enquadra na situação de mero aborrecimento.

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
Juiz Federal – Presidente da TRSE

[1]

“O conceito de dano moral não parece dever vincular-se, pois, a sentimento
ou sofrimento, isto é, a disposição emocionais complexas, seja qual for o seu
teor, nem a sensações íntimas, ou menos ainda, a percepções psicológicas
que são, necessariamente, aspectos subjetivos, intangíveis e inaveriguáveis, e
que variam, por definição e de modo significativo, de pessoa para pessoa; deve
vincular-se, sim, a noções jurídicas consolidadas, construídas e tuteladas pelo
ordenamento jurídico, garantidas constitucionalmente, e que dizem respeito
aos direitos fundamentais de cada pessoa”
(MORAES, Marina Celina Bodin de Moraes. Dano moral: conceito, função.
Revista Forense. Rio de Janeiro. V. 413, 360-378, jun.2011)
[2] Parafraseando o Juiz Federal Fernando Escrivani Stefaniu:
"O dano moral pressupõe uma conduta fora do esquadro institucional.
Com isso, quero dizer que, quando uma entidade, notadamente de natureza
pública ou parcialmente pública, decide de modo a afetar a esfera jurídica de
terceiros, o cometimento de equívocos, notadamente os radicados na má
apreciação do direito ou mesmo dos fatos, enquanto postura impessoal – isto
é, não orientada por qualquer propósito de índole subjetiva indevida –, é
incapaz de gerar danos morais. Ora, o descumprimento daquela Lei em termos
puramente objetivos, seguido de comportamento institucional a ele correlato,
não traz consigo potencial para repercutir gravosamente sobre a esfera
extrapatrimonial de alguém.
Assim, por exemplo, quando o INSS nega benefícios previdenciários
indevidamente. Se sua decisão, ao ser revista judicialmente, é desfeita apenas
por erro de valoração jurídica ou fática, dela não se extrairá nenhum propósito,
explícito ou velado, de desrespeito ou menoscabo em relação ao segurado,
não havendo falar assim em dano moral".
[3] Considerando a ratio decidendi acima, é mister enfrentar a questão a luz da
teoria dos precedentes, especialmente dos seus meios de interpretação. O
precedente nada mais é do que uma decisão judicial anterior que pode servir
de paradigma/modelo para a análise de casos futuros. A teoria dos precedentes
exige mais do que uma mera aplicação mecânica do julgado. Envolve uma
avaliação crítica da ratio decidendi a luz dos fatos materiais, admitindo-se uma
interpretação analógica e até mesmo extensiva do julgado. Em outras palavras,
não se deve desvincular a norma criada a partir do julgamento dos fatos
subjacentes que levaram àquela decisão. Neste passo, a doutrina afirma que a
interpretação de um precedente não se esgota com a decisão do órgão
responsável por sua formação, havendo uma margem de interpretação dos
órgãos judiciários subseqüentes que necessitam adaptá-lo aos casos futuros.
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VOTO VENCEDOR DO RELATOR PARA ACÓRDÃO (DR. NAGIBE
3TRCE)
PROCESSO 0501757-89.2018.4.05.8204
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA
INADMITIDO. BLOQUEIO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42, DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em
face de decisão da Presidência desta Turma Regional de Uniformização,
que
inadmitiu Incidente
de
Uniformização
Regional
de
Jurisprudência (anexo 38).
O acórdão da Turma Recursal da Paraíba (anexo 24) negou
provimento ao recurso da parte autora, confirmando a sentença que julgou
improcedente pedido de danos morais em razão de bloqueio de benefício
previdenciário.
Foi interposto Incidente de Uniformização Regional (anexo
30), indicando como paradigma o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal
de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0502413-74.2017.4.05.8303
(anexo 31). O referido incidente de uniformização foi inadmitido na origem
e pela Presidência desta TRU, resultando daí a interposição do recurso ora
examinado.
É o relatório. Passo a decidir.
VOTO
O art. 14, caput, da Lei nº 10.259/01, dispõe:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de
lei federal quando houver divergência entre decisões sobre
questões de direito material proferidas por Turmas Recursais
na interpretação da lei.

Assim, o Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência somente é cabível se o recorrente demonstrar a divergência
de interpretações de lei federal em acórdãos, proferidos por turmas
recursais da 5ª Região diferentes, sobre questões de direito material.
No presente caso, o recorrente se insurge contra acórdão que
julgou improcedente a demanda por entender que “a suspensão
que ocasionou um atraso no pagamento do benefício do autor, em 11
(onze) dias, não é hábil a acarretar um abalo moral”.
No acórdão paradigma, por sua vez, o reconhecimento da
responsabilidade do estado em razão do bloqueio do pagamento do
benefício teve por fundamento evidente equívoco da autarquia
previdenciária.
Enquanto no acórdão recorrido entendeu-se não restar
comprovado a ocorrência de prejuízo capaz de caracterizar dano moral, no
acórdão paradigma, as circunstâncias do caso concreto, com a cessação
do pagamento do benefício, causaram não meros dissabores à parte
autora, extrapolando tal patamar, razão pela qual seria devida a
indenização.
Portanto, para aferir se houve ou não abalo de ordem moral,
é imprescindível reexaminar fatos e provas, o que é vedado na via recursal
eleita.
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, por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria
de fato”).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, por maioria,
negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.
Recife, data da sessão.
NAGIBE DE MELO JORGE NETO
Juiz Federal Relator
3ª TR/CE
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Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu,
preliminarmente, por maioria, não conhecer o recurso, vencidos o Relator
(Dr. Fábio), Dr. Sérgio Brito e Dra. Paula Emília, nos termos do voto
vencedor de Dr. Nagibe.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª
TR/CE,Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz
Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da
2ª TR/CE
26. 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: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO
PROVIMENTO.
I. As razões recursais não apresentam qualquer fato ou fundamento jurídico que
configure uma das hipóteses de admissibilidade declinadas no art. 1022 do
CPC/2012.

II. Pretensão de rediscussão do julgado.
III. Não provimento.

relatório e voto
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora (recorrida) em
face de Acórdão desta Turma Regional de Uniformização que, nos autos do
Processo em epígrafe, conheceu e deu parcial provimento ao Pedido de
Uniformização interposto pelo INSS 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.
- 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.
Defende o Embargante que diante dos princípios norteadores dos Juizados
Especiais, notadamente dos princípios da economia processual e da
instrumentalidade, visando à efetividade do processo que é a realização do
direito material, e considerando a ausência de restrição sobre os meios de
comprovação da atividade especial, requer seja oportunizado à parte recorrida,
com a devida determinação à origem, a produção de prova oral, por meio de
audiência de instrução, para que possa oportunizar ao segurado o cumprimento
da exigência de que o trabalho deu-se em edifícios, barragens, pontes ou torres,
conforme fundamentação supra.
A teor do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se
pronunciar de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.
In casu, como se vê, as razões recursais não apresentam qualquer fato ou
fundamento jurídico que configure uma das hipóteses de admissibilidade acima
declinadas.
Com efeito, busca a parte embargante o revolvimento do mérito processual, em
evidente rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo Colegiado.
Outrossim, note-se que a prova para comprovação da especialidade da atividade
é eminentemente documental, e mais, já precluso o momento de produção de
prova, que deveria ter sido requerido, a tempo e modo, em sede de primeiro grau
de jurisdição, sendo o ônus probatório de quem alega o direito.
Avulta destacar que a determinação da adequação do julgado recorrido pela
Turma de origem, ao entendimento firmado na decisão atacada, deve fundar-se
nas provas já produzidas nos autos.

Vale lembrar que, consoante firme entendimento jurisprudencial, aos Embargos
de Declaração não é cabível o empréstimo de efeitos infringentes para rediscutir
questão válida e devidamente analisada pela decisão atacada, como é o caso.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- ATRIBUIÇÃO DE EFEITO APENAS DEVOLUTIVO - ART. 520, IV, DO CPC RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE DECIDIU PROCESSO
CAUTELAR - OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTÊNCIA - FATO NOVO - REJULGAMENTO DA LIDE - INVIABILIDADE
- CUMPRIMENTO DO OFÍCIO JURISDICIONAL - EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Não há que se falar em omissão quanto a questão não suscitada, embora já
ocorrida, antes do julgamento apontado como omisso. E nem de obscuridade ou
contradição quando o recurso é julgado de acordo com o constante em seus
autos.
2 - Inexistente qualquer hipótese legal de cabimento recursal (art. 535 do CPC),
configura-se inviável a pretensão ao rejulgamento da lide, porquanto, nos termos
do art. 463 do CPC, extensivo aos Tribunais pátrios, uma vez publicado o
acórdão, o Colegiado cumpre a prestação jurisdicional, alterável tão-somente
diante da ocorrência de erros materiais ou de obscuridade, contradição e
omissão, hipóteses justificadoras da oposição de embargos de declaração.
Ademais, não cabe a apreciação de fato novo em sede de embargos de
declaração (cf. EDcl no RMS nº 11.542/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ
de 12.2.2001).
3 - Acertadamente solucionada a lide quando do provimento do recurso especial
e ausente qualquer vício no aresto a justificar a interposição dos aclaratórios,
caracterizam-se como inadmissíveis, perfazendo-se inviável atribuir-lhes efeitos
infringentes com relação ao decisum embargado, ora mantido por seus próprios
fundamentos.
4 - Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDRESP 668.686-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
20.03.2006):
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos declaratórios.
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, NEGAR PROVIMENTO aos
embargos de declaração, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal
Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.

Recife, 14 de março de 2022.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE,
Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.

Secretaria da TRU

27. 0502134-67.2021.4.05.8103
Recorrente: Magajany Parente de Paulo
Adv/Proc: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO e outro
Recorrido (a): UNIÃO FEDERAL e outro
Adv/Proc: AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
EMENTA
AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO. 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 concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei n.º 13.982/2020,
notadamente a propósito da veracidade das informações pertinentes ao
CadÚnico, para fins de demonstração acerca do efetivo núcleo familiar a que
pertence o requerente, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório, não
sendo passível de discussão em incidente de uniformização.
III – Agravo
conhecido.

não

admitido.

Pedido

de

Uniformização

não

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art. 14, §2º
e 3º, da Resolução 586/2019 – CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a
TRU, em face de decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de
Uniformização Regional (v. anexo 41), 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 Segunda Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais do Ceará que, por considerar inconsistentes as informações
pertinentes ao efetivo núcleo familiar a que pertence a parte autora, reputou
ausentes os requisitos legais exigidos, mantendo, assim, sentença que julgou
improcedente demanda em que se postula a concessão do auxílio emergencial
instituído pela Lei n.º 13.982, de 2 de abril de 2020.
A parte autora, ora recorrente, aponta como paradigma acórdão emanado da
Primeira Turma Recursal do Ceará (v. anexo 35), em que agasalhada decisão
favorável à concessão do sobredito benefício, a despeito de divergências entre
as informações consignadas no CadÚnico e os dados lançados na plataforma
destinada ao requerimento do benefício na via administrativa.
No exercício do juízo de admissibilidade, a Turma Recursal houve por bem negar
seguimento ao presente incidente, por entender que o pedido de uniformização
em questão demanda o reexame de matéria fática (v. anexo 38).
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 (v. anexo 41).
A recorrente interpôs agravo interno (v. anexo 42).
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 restringese 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 a ser dirimida gravita em torno da análise das informações
consignadas no CadÚnico, a propósito da efetiva composição do núcleo familiar
integrado pelo requerente, para fins de aferição dos requisitos legais exigidos
para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei n.º 13.982, de 2 de
abril de 2020.
Ora, posta como está, a discussão que se pretende travar, a toda evidência,
tangencia uma questão fática, circunstância que, como é cediço, inviabiliza a
apreciação do pedido de uniformização.
Para além disto, do cotejo entre as razões de decidir em que se ancorara o v
acórdão recorrido e os fundamentos esposados no aresto paradigma, salta aos
olhos a total ausência de similtude fática, óbice este que também impede seja
acolhida a pretensão recursal deduzida.
Isso porque, enquanto que, no acórdão recorrido, aponta-se que, entre o primeiro
e o segundo requerimentos, houve clara alteração de informações do CadÚnico;
no acórdão paradigma, a referência é apenas de que é possível reconhecer
situação fática diversa, sem qualquer menção a alteração no cadastro.
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/CE para Recife/PE, 14 de março de 2022

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE,
Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.

Secretaria da TRU

28. 0502388-43.2021.4.05.8102
Recorrente: José Antônio de Oliveira
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: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE AMPARO SOCIAL A PESSOA COM
DEFICIÊNCIA. TEMA 173 DA TNU. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO
PRAZO. QUESTÃO DE ORDEM 13 DA TNU. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art. 14, §2º
e 3º, da Resolução 586/2019 – CJF, 30/09/2019, aplicada subsidiariamente a
TRU, em face de decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Presidente desta Turma de
Uniformização Regional (v. anexo 38), 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 dos Juizados Especiais
Federais do Ceará que, reputando não comprovado o requisito do impedimento
de longo prazo, manteve sentença que julgou improcedente demanda em que se
postula a concessão de amparo social a pessoa com deficiência.
A parte autora, ora recorrente, aponta como paradigmas acórdãos emanados das
Turmas Recursais de Pernambuco e do Rio Grande do Norte (v. anexos 29/31)
veiculando decisões favoráveis à concessão do sobredito benefício, após análise
das condições pessoais da parte autora.
No exercício do juízo de admissibilidade (v. anexo 34), a Turma Recursal houve
por bem negar seguimento ao presente incidente, por entender que o acórdão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento da TNU fixado no
julgamento do incidente de uniformização representativo da controvérsia (tema
173).
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 (v. anexo 38).
A recorrente interpôs agravo interno (v. anexo 39).
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 hipótese, todavia, analisando detidamente os autos, o que, de fato, se
infere é que o acórdão recorrido, ao considerar não provado o requisito
atinente à existência de impedimento de longo prazo, com fundamento no
laudo pericial produzido no curso da instrução processual, encontra-se em
consonância com o entendimento firmado pela Turma Nacional de
Uniformização,
quando
do
julgamento
PEDILEF
007326197.2014.4.03.6301/SP, em sede de representativo de controvérsia (Tema
173), de seguinte teor:
Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada,
o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a
configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2
(dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento
até a data prevista para a sua cessação (tese alterada em sede de embargos
de declaração).
Estando, portanto, o Acórdão objurgado em consonância com o entendimento da
TNU, incide, pois, na hipótese, o enunciado da Questão de Ordem nº 13 da Turma
Nacional que dispõe:
“Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional
de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou
no mesmo sentido do acórdão recorrido.”
Para além disto, do cotejo entre as razões de decidir em que se ancorara o v
acórdão recorrido e os fundamentos esposados nos arestos paradigmas, salta
aos olhos que a apreciação do inconformismo manifestado pela recorrente não
prescinde do necessário reexame do contexto fático de cada demanda,
circunstância que também impede seja acolhida a pretensão recursal deduzida,
por força do que dispõe a Súmula da TNU n.º 42, aplicável subsidiariamente às
Turmas Regionais, segundo a qual “não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame da matéria de fato.”
Posto isso, NEGO CONHECIMENTO ao 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, NEGAR CONHECIMENTO 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/CE, para Recife/PE, 14 de março de 2022.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE,
Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.

Secretaria da TRU

29. 0512164-35.2019.4.05.8200
Recorrente: Horácio Rodrigues Frazão Neto
Adv/Proc: Gabriel Guaraná Dos Santos (PE026222D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DA OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. matéria
não prequestionada. QUESTÕES DE ORDEM N° 10 E 35 DA TNU.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 15, I, DO
RITNU. embargos PROVIdo, APENAS com efeito integrativo. pedido subsidiário
não conhecido
i. In casu, de fato, não se pronunciou esta TRU acerca do pedido subsidiário
veiculado em sede de Pedido de Uniformização;
ii. Não tendo sido a tese do pedido subsidiário, trazida no bojo do incidente,
devidamente prequestionada, tem-se por desatendido requisito formal de
conhecimento, conforme se depreende das Questões de Ordem nº 10 e 35 da
TNU;
III. Outrossim, há de se observar que sequer foram apontados paradigmas
quanto ao tema, assim, não se desincumbindo, o recorrente do ônus de
comprovar suposta divergência jurisprudencial em que se basearia o supracitado
pedido, conforme prescreve o art. 15, I, do RITNU (Resolução n.º 345/2015), da
TNU.
IV. Embargos de declaração acolhidos para sanar vício da omissão. Pedido de
subsidiário não conhecido.

relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de
Acórdão desta Turma Regional de Uniformização que, nos autos do Processo
em epígrafe, negando provimento ao Pedido de Uniformização entendeu que “o
simples fato de o modelo do formulário PPP emitido pelo INSS não trazer em
seu bojo um “campo específico” para o registro da habitualidade e permanência,
por si só, não tem o condão de ensejar a presunção de que a exposição operouse de forma habitual e permanente, dependendo a sua comprovação de prova
expressa nos autos, sob pena de criação de presunção iuris tantum de
atendimento aos requisitos legais, para os quais a lei exige prova técnica”.
Defende o Embargante a existência do vício da omissão, porquanto o Acórdão
combatido não enfrentou o pedido subsidiário veiculado no Pedido de
Uniformização (Anexo 45; fl. 13), consistente na extinção sem resolução do
mérito no período em que está sendo exigida a informação de habitualidade e
permanência do PPP, a fim de resguardar o direito de trazer novas provas que
demonstrem a exposição habitual e permanente. Traz a lume, a tese firmada
pelo STJ em sede do Tema 629 do STJ.
Eis o relato essencial.

voto
A teor do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se
pronunciar de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

In casu, de fato, não se pronunciou esta TRU acerca do pedido subsidiário
veiculado em sede de pedido de uniformização.
Quanto ao ponto, todavia, da decisão do Exmo Presidente desta Turma
Regional de Uniformização (anexo 53) que deu seguimento ao pedido de
uniformização, infere-se que o dissídio jurisprudencial dizia respeito tão
somente à possibilidade, ou não, de a ausência de campo específico no
PPP
gerar
presunção
de
que
o
labor
fora
prestado com habitualidade e permanência, sem qualquer embargo do
recorrente/ autor.
Note-se ainda que, da análise dos autos virtuais, a questão atinente à extinção
do feito sem resolução do mérito, sequer foi aventada nas instâncias
ordinárias. Não tendo sido, pois, a tese devidamente prequestionada, tem-se
por desatendido requisito formal de conhecimento, conforme se depreende das
Questões de Ordem nº 10 e 35 desta TNU, respectivamente:
QO 10 - 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.
QO 35 - O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva
apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou
o acórdão impugnado
Outrossim, veja-se que, em sede do Pedido de Uniformização (anexo 45; fl. 13),
o recorrente, de forma genérica e inovadora, pugna subsidiariamente pela
extinção do feito sem resolução do mérito, sem sequer apontar paradigmas
quanto ao tema. Sendo assim, ausente confronto analítico entre decisões
supostamente divergentes, não se desincumbindo, portanto, o recorrente do
ônus de comprovar suposta divergência jurisprudencial em que se basearia o
referido pedido, conforme prescreve o art. 15, I, do RITNU (Resolução n.º
345/2015), da TNU, que assim dispõe:
Art. 15 - O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos
todos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I - não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico
dos julgados, e a identificação do processo em que proferido o acórdão
paradigma; (...).
Tal situação, por si só, já ensejaria o não conhecimento do incidente quanto ao
pedido subsidiário.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos declaratórios para
sanar o vício da omissão, atribuindo tão somente efeitos integrativos, NÃO
CONHECENDO do pedido subsidiário veiculado no Pedido de Uniformização.
É como voto, excelências.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5.ª Região em, por unanimidade, DAR PROVIMENTO aos

embargos de declaração, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal
Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Recife, 14 de março de 2022.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do
voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE,
Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.

Secretaria da TRU

30. 0508028-89.2019.4.05.8201
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Janice Bezerra Costa
Adv/Proc: Caio Costa Meira (PB018865)
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. INADMISSÃO. INCIDENTE 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 concessão de pensão por morte, notadamente acerca da dependência do filho
maior inválido em relação ao pretenso instituidor do benefício, pressupõe o
reexame do contexto fático-probatório, não sendo passível de discussão em
incidente de uniformização.
III
–
conhecido.

Pedido

de

Uniformização

não

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo INSS, com fulcro no art. 14,
da Lei 10.259/01, em face de Acórdão emanado da Turma Regional da Seção
Judiciária da Paraíba, que, reputando configurado o requisito da dependência
entre a parte autora - maior inválida - e sua falecida genitora, manteve, pelos
seus próprios fundamentos, sentença que julgou procedente demanda em que
se postula a concessão do benefício de pensão por morte.
Em suas razões (v. anexo 45), o recorrente sustenta, em suma, que, ao contrário
do que decidido, a parte autora, titular de aposentadoria por invalidez desde
antes do óbito da falecida mãe, dela não dependia. Para tanto, aponta como
paradigma acórdão emanado da Terceira Turma Recursal do Ceará (v. anexo
46), em que rejeitada pretensão semelhante, com os argumentos alinhados pela
autarquia previdenciária.
No exercício do juízo de admissibilidade (v. anexo 48), a Turma Recursal houve
por bem dar seguimento ao incidente, por entender demonstrada, em princípio,
a divergência jurisprudencial a que alude o art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01.
Na mesma esteira, em decisão contida no anexo 49, a douta Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região deu trânsito ao apelo, cujos
autos foram a mim distribuídos na forma regimental.
É o relatório sucinto. Passo a decidir.
VOTO
De início, cumpre ressaltar que a função do pedido de uniformização restringese 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 a ser dirimida gravita em torno da análise da presença ou não do
requisito da dependência, para fins de concessão do benefício de pensão por
morte a filho maior inválido.
A propósito do tema em questão, destaco, de saída, que, de acordo com o atual
entendimento firmado pela TNU, por ocasião do julgamento do PEDILEF nº
50442434920114047100, em janeiro de 2014, (...) Embora a literalidade do
artigo 16, inciso I e §4º, da Lei nº 8.213/91 possa levar à conclusão de que é
absoluta a dependência econômica que estamos a tratar, a melhor exegese deve
ser aquela que torna relativa essa presunção, máxime quando o filho maior
inválido possui renda própria, como no caso em tela. (...) Há de estar
caracterizado o restabelecimento do amparo material fornecido pelo segurado
ainda em vida, para aqueles com quem, a despeito da “ruptura” (entendida como
a maioridade/emancipação, no caso dos filhos ou separação judicial/ou de fato,
tratando-se de ônjuge/companheiro), manteve-se (caso de recebimento de
alimentos) ou retornou à condição de dependente econômico. Não será demais
recordar que a pensão por morte destina-se aos “dependentes supérstites”, ou
seja, não será devida para aqueles que não dependiam economicamente do
falecido quando este ainda era vivo. 13. O Eg. STJ tem-se manifestado
igualmente no sentido de ser relativa a presunção de dependência econômica
em se tratando de filho maior inválido. Confira-se: AgRg no REsp nº
1.369.296/RS, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23/04/13;
AgRg no REsp nº 1.254.081/SC, Rel. MIN. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA,
DJe 25/02/13; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.619 / RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS DJe 17/12/2012. (...)”.
Nesse cenário, posta como está, com todas as vênias ao entendimento
agasalhado nas decisões que deram trânsito ao incidente ora sob exame, a mim
me parece que a discussão que se pretende travar, a toda evidência, tangencia
uma questão fática, circunstância que, como é cediço, inviabiliza a apreciação
do pedido de uniformização.
Tanto é verdade que, no contexto em que destramada a lide telada, retrata-se a
parte autora como titular de um único benefício previdenciário de valor mínimo
(v. anexo 12, fl. 03), enquanto que sua falecida mãe percebia aposentadoria e
pensão (v. anexo 13, fl. 17). De outra parte, à luz das informações consignadas
no aresto paradigma, naqueloutra demanda, “tanto o autor quanto a sua genitora
eram titulares de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo”.
Observa-se que, assim decidindo, o acórdão toma por base uma consideração
ordem fática: se a renda do ascendente não for toda consumida no sustento
próprio, é possível reconhecer a dependência. Sendo esse o ponto,
naturalmente, o preenchimento do requisito da dependência só pode ser aferido
em cada caso concreto, não sendo passível de uniformização. Ao ademais, vêse que há clara diferença nos argumentos fáticos que lastrearam decisões

recorrida e paradigmática, tudo confluindo para a não admissão do incidente de
uniformização.
Feitas essas considerações, sem maior digressão, 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 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/CE para Recife/PE, 14 de março de 2022.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, não conhecer do incidente de uniformização de
jurisprudência, nos termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

31. 0518568-73.2017.4.05.8200
Recorrente: Ana Paula Dos Santos Raimundo e outros

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: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

VOTO-EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPROVIMENTO DO APELO.
I – Os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e
objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material.
II – Ausentes quaisquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos
embargos declaratórios para o reexame de matéria já apreciada e decidida.
III
–
improvidos.

Embargos

de

Declaração

conhecidos

e

RELATÓRIO
Trata-se, na espécie, de embargos declaratórios opostos pela parte autora em
face do v. acórdão contido no anexo 45, no qual a Turma Regional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
decidiu conhecer o Incidente de uniformização interposto pela embargante e
negar-lhe provimento, rejeitando, assim, a pretensão recursal, de ver chancelada
tese que equipare o homicídio como acidente de qualquer natureza, de modo a
permitir seja aplicada ao caso concreto a regra inserta no art. 77, § 2ª-A, c/c, V,
c), 4), da Lei n.º 8.213/91, para fins de concessão de pensão por morte.
Em suas razões, alega, em suma, a embargante que o aresto embargado
contém obscuridade e contradição, seja porque não esclarecidos pela TRU os
casos em que o homicídio equipara-se a acidente de qualquer natureza; seja
porque não determinada ao Juízo a quo a avaliação das circunstâncias do caso
concreto.
Vindo-me os autos distribuídos e conclusos, eis o que me cumpria relatar.
VOTO
Os embargos opostos não merecem prosperar.
Com efeito, ao apreciar o Incidente de Uniformização proposto pela embargante,
assim se manifestou esta Eg. TRU, in verbis:
“(...) 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 assegurarlhe 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. (...)”
Como visto, por ocasião do julgamento do incidente, este Colegiado
uniformizante, contrariamente ao que defende a embargante, deixou assente
não ser possível considerar o homicídio tout court como acidente de qualquer
natureza.
É dizer, na apreciação da quaestio iuris submetida a julgamento, foi bem clara a
TRU quanto à tese firmada, não havendo qualquer obscuridade a ser eliminada
pela via dos aclaratórios.
Da mesma forma, quanto à contradição alegada, não vejo como acolher a
pretensão da embargante, a fim de que seja ordenada ao Juízo a quo que
proceda à avaliação das circunstâncias do caso concreto, para efeito de
aplicação da tese firmada no desate do incidente.
Isso porque, examinando detidamente o acórdão recorrido (v. anexo 32), o que,
de fato, se infere é que a Turma Recursal da Paraíba, ao negar provimento ao
recurso inominado interposto pela parte autora, limitou-se a confirmar a sentença
vergastada, por seus próprios fundamentos, não se manifestando,
expressamente, a propósito do tema objeto do Pedido de Uniformização agitado.

Nesse cenário, a mim me parece que a real intenção da embargante, em
verdade, se destina a forçar o pronunciamento deste Eg. Colegiado a propósito
das circunstâncias fáticas inerentes ao homicídio que serve de fato gerador para
o benefício postulado na demanda em tela, expediente sabidamente defeso na
estreita via dos pedidos de uniformização de jurisprudência.
A propósito, cumpre relembrar 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.
Ora, posta como está, a discussão que se pretende travar, a toda evidência,
tangencia uma questão fática, circunstância que, a rigor, inviabilizaria, por via
transversa, a apreciação do pedido de uniformização.
Feitas essas considerações, sem maior digressão, nego provimento aos
embargos opostos pela parte autora.
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, NEGAR PROVIMENTO aos
Embargos de Declaração opostos pela parte autora, 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/CE para Recife/PE, 14 de março de 2022.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por

unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos
termos do voto da Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.

Secretaria da TRU

32. 0505911-22.2019.4.05.8300
Recorrente: Josuel Timoteo de Andrade
Adv/Proc: João Campiello Varella Neto (PE030341D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil
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 que a atividade de varredor de rua não
apresentava um risco de contaminação em seu ambiente de trabalho superior
ao risco em geral, nem é uma exposição que tenha um caráter indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço, inclusive, referendando
entendimento consolidado nos Temas 205 e 2011 da TNU.
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 64), 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 63), que negou
seguimento ao incidente de uniformização de jurisprudência interposto.
Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a parte recorrente
insurge-se contra o acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal de
Pernambuco que, em sede de adequação, entendeu, em razão da análise dos
autos, que a atividade laboral exercida feita pela parte autora - varredor de rua não apresentaria um risco de contaminação que fosse superior ou indissociável
ao risco em geral da realização da própria atividade, afastando assim o
reconhecimento da especialidade. (anexo 52).
A parte autora, ora recorrente, em sede de pedido de uniformização (Anexo 55),
sustenta que estaria pleiteando tão somente o reconhecimento, como tempo de
serviço especial, da atividade de limpeza urbana realizada em meio a presença
de agentes biológicos nocivos antes da vigência do decreto nº 2.172/97, sendo
suficiente que o PPP ateste a exposição ao agente insalubre, visto que o rol das
atividades é meramente exemplificativo. Aponta paradigmas da Primeira Turma
Recursal de Pernambuco (processo 0520767-59.2017.4.05.8300), da Terceira
Recursal de Pernambuco (processo 0503645-96.2018.4.05.8300) e da Turma
Regional de Uniformização da 5ª Região (processos 0513782-07.2013.4
.05.8400 e 0516198-45.2013.4.05.8400)..
No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal de origem, foi negado
o seguimento ao presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo
(Anexo 57) entendeu que o recurso implicaria em reexame de matéria fática
(Súmula nº 42, da TNU).
Inconformada, a parte autora apresentou agravo (Anexo 58), solicitando a
apreciação da admissibilidade recursal pela Turma Regional de Uniformização
que, em decisão monocrática, manteve a decisão agravada (Anexo 63).
A recorrente interpôs agravo interno (Anexo 64).
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 restringese 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, adotado os
entendimentos dos Temas 205 e 211 da TNU, concluiu a Turma Recursal de

origem que a atividade de varredor de rua não apresentava um risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho superior ao risco em geral, nem é
uma exposição que tenha um caráter indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço.
Já o julgados paradigmas entenderam pela possibilidade de reconhecimento
da especialidade da atividade de varredor de rua, porquanto a análise do PPP
evidenciava o “contato com fungos, bactérias e vírus”.
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.
De se registrar 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.
Recife, 14 de março de 2022.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por maioria,
INADMITIR O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER do incidente de
uniformização de jurisprudência, nos termos do voto da Relatora. Vencido o Dr.

Fábio que anulava o Acórdão e mandava retornar para a origem.
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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal
Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU
33. 0500165-40.2019.4.05.8312
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Edson Da Silva Cavalcante
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 )
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 que a parte autora apresentou
documentação válida (PPP) que indica a exposição à radiação não ionizante no
período de 30/05/1996 a 01/02/2016, devendo ser mantido o caráter especial da
atividade.
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 pelo INSS (Anexo 99), 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 98), que negou seguimento ao incidente de
uniformização de jurisprudência interposto.
Em suas razões, exaradas no pedido de uniformização, a parte recorrente
insurge-se contra o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal de
Pernambuco que, em sede de adequação, entendeu, em razão da análise dos
autos, que a parte autora apresentou documentação válida, a qual indica a
exposição à radiação não ionizante no período de 30/05/1996 a 01/02/2016,
configurado caráter especial, além de sustentar que a exposição supracitada
torna incontroverso o caráter especial do período acima elencado, sobretudo
diante da inexistência de EPI eficaz (anexo 87).
A autarquia previdenciária, ora recorrente, apontando paradigma da Segunda
Turma Recursal de Pernambuco (Anexo 89/90), sustenta que não é possível o
reconhecimento de tempo como especial por exposição à radiação não ionizante
por falta de previsão legal, uma vez que os fatores de risco não foram elencados
pelos decretos regulamentadores de atividades especiais.
No juízo de admissibilidade realizado na Turma Recursal de origem, foi negado
o seguimento ao presente incidente, ocasião em que o Juiz Presidente a quo
(Anexo 93) entendeu que o recurso implicaria em reexame de matéria fática
(Súmula nº 42, da TNU) e que há entendimento da TNU acerca da matéria objeto
do Pedido de Uniformização.
Inconformada, a autarquia previdenciária apresentou agravo (Anexo 94),
solicitando a apreciação da admissibilidade recursal pela Turma Regional de
Uniformização que, em decisão monocrática, manteve a decisão agravada, com
fulcro na Questão de Ordem nº 13 da TNU (Anexo 98).
A recorrente interpôs agravo interno (Anexo 99).
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 restringese 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 que:
(...) No caso dos autos, a parte autora apresentou documentação válida (PPP,
anexo 07) que indica a exposição a radiação não ionizante no período de
30/05/1996 a 01/02/2016. Assim, deve ser mantido o caráter especial.

Portanto, a exposição a radiação não-ionizante torna incontroverso o caráter
especial do período acima elencado, sobretudo diante da inexistência de EPI
eficaz. (...).”
Já o julgado paradigma entendeu pela impossibilidade de reconhecimento
da especialidade da atividade porquanto a análise dos PPPs evidencia menção
genérica aos agentes nocivos (radiação não ionizante ultra violeta e defensivo
agrícolas sais base).
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.
De se registrar 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.
Recife, 14 de março de 2022.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,

na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal
Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU
34. 0507701-88.2021.4.05.8100
Recorrente: Universidade Federal do Paraná (UFPR) e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Gabriela Alves Rabelo
Adv/Proc: Alisson Barreto Bispo (CE036498)
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

0507701-88.2021.4.05.8100

Recorrente: Universidade Federal do Paraná - UFPR
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Gabriela Alves Rabelo

Adv/Proc: Alisson Barreto Bispo (CE036498)
Origem:

2ª Turma Recursal SJCE

Relator(a): Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO
NOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ.
ADIAMENTO DAS PROVAS HORAS ANTES DO INÍCIO PREVISTO. DANO
MORAL CONFIGURADO
I – A suspensão de concurso público, na iminência da realização do
certamente, sem a prova de fato novo e imprevisível, caracteriza o dano
moral, por ser fato apto a causar transtorno relevante e fora da álea ordinária
no cotidiano dos cocursos.
II
– Pedido
provido.

de

Uniformização

conhecido

e

RELATÓRIO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela
Universidade Federal do Paraná - UFPR, com fundamento no art. 14, §1º, da
Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do
Ceará (anexo 60), que manteve, por seus fundamentos, sentença que julgou
procedente demanda em que se postula indenização por danos morais em
razão do adiamento da prova de concurso público organizado pela recorrente.
Em suas razões (anexo 61), alega, em suma, a recorrente que, ao contrário do
que decidido, os fatos em que se ancora a parte autora configuram hipótese
de “mero aborrecimento”, não rendendo ensejo, segundo sustenta, ao
pagamento de indenização por danos morais.
Para tanto, aponta como paradigma aresto emanado da Turma Recursal de
Alagoas (v. anexo 61, fls. 10/13), em que perfilhada tese idêntica àquela

defendida nas razões recursais que apresenta, por ocasião do julgamento do
processo nº 0509792-24.2021.4.05.8013.
No exercício do juízo de admissibilidade (v. anexo 67), a Turma Recursal houve
por bem dar seguimento ao incidente, por entender demonstrada, em princípio,
a divergência jurisprudencial a que alude o art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01.
Na mesma esteira, em decisão contida no anexo 68, a douta Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região deu trânsito ao apelo, cujos
autos foram a mim distribuídos na forma regimental.
É o relatório sucinto. Passo a decidir.

VOTO
Análise de admissibilidade do Pedido de uniformização.
Consoante dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001, o Pedido de
Uniformização Regional deve ser fundado em divergência sobre questões de
direito material entre Turma Recursais dos Juizados Especiais Federais da
mesma Região:
“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.”
No caso concreto, da análise do Incidente de Uniformização proposto, percebese que, de fato, existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o
paradigma apresentado, no tocante à extensão dos danos decorrentes do
adiamento, horas antes do início previsto para aplicação das provas, do
concurso público da Polícia Civil do Estado do Paraná, organizado pela
recorrente. Observe-se.
Do acórdão recorrido:
“De fato, a situação vivida pela parte autora supera o mero aborrecimento. A
promovente vivenciou angústia e frustração de expectativas legítimas. A parte
autora se expôs de maneira desnecessária ao risco de contágio e foi
surpreendida horas antes da realização da prova quanto a sua inocorrência. A

prova já havia sido adiada uma vez, gerando expectativas de que ocorreria. A
promovida publicou diversos editais e comunicados, adotando protocolos de
biossegurança, assegurando a realização do certame. É evidente que os
sentimentos vivenciados pela autora de angústia, decepção e medo de
contágio ultrapassam o mero aborrecimento, merecendo compensação.
Do acórdão paradigma:
No que diz respeito ao dano moral, entendo que os transtornos vivenciados
pela parte, embora passíveis de causar desconforto e aborrecimento, não
alcançam, por si só, a intensidade necessária para se convolar em dano moral
indenizável.
Deste modo, verificando a existência de decisões conflitantes em Turmas
Recursais da 5ª Região, de ser conhecido o incidente proposto.
Do mérito.
Como visto, o cerne da questão posta em debate diz respeito à repercussão do
adiamento da prova do concurso público da Polícia Civil do Estado do Paraná,
na esfera moral da parte autora, regularmente inscrita para o referido certame.
Em epítome, considerado o contexto fático apresentado, de cujo bojo se infere
haver ocorrido o indigitado adiamento horas antes do início previsto para a
realização das provas, questiona-se se tal circunstância dá azo à postulada
indenização por danos morais, como fixado no aresto recorrido; ou, de outro
giro, se configurada hipótese de “mero aborrecimento”, na esteira das razões
de decidir agasalhadas no paradigma apresentado pelo recorrente.
Analiso.

Cuidando-se de dano moral, estando-se diante de um fato, reconhecido como
apto a causar dano à honra, à intimidade e à vida privada das pessoas, uma
vez comprovado este fato e demonstrada a sua natureza/relevância, não há
necessidade de demonstrar a ocorrência do dano moral em si.
Isto se dá, porque a natureza do dano moral é de uma subjetividade tal, que
nem sempre ou quase nunca pode ser alcançada com segurança pela
avaliação do juiz, externa que é esta avaliação à pessoa cuja individualidade o
dano atinge.

Outrossim, não por isso há que se admitir tudo, qualquer intercorrência
cotidiana, vicissitudes ou simples contrariedades inerentes à vida social e
humana como dano moral.
Dito de outro modo, em que pese o dano moral dispensar prova em concreto,
compete ao julgador verificar, sopesando criteriosamente os elementos de fato
e as provas colacionadas aos autos, se os eventos danosos são aptos, ou não,
a causar abalos extrapatrimoniais cuja intensidade fuja das referências
conceituais comumente ligadas aos meros aborrecimentos, desconfortos ou
dissabores que permeiam a vida cotidiana numa sociedade de riscos.
No caso em tela, segundo penso, o contexto fático que dos autos emerge deixa
evidente a existência de dano moral indenizável, na medida em que frustrada
expectativa legítima do candidato quanto à realização da prova, agravada pela
decepção e angústia experimentadas em razão do abrupto adiamento do
certame horas antes do início previsto.
Com efeito, há elementos de fato bastantes nos autos aptos a demonstrar a
gravidade da situação gerada com o adiamento.
Inicialmente, destaco que no dia imediatamente anterior ao certame, a
Instituição promotora do concurso, realizou publicação confirmando que a
prova ocorreria no dia seguinte, bem assim a necessidade de comparecimento
dos candidatos.
Tal fato ocorreu, é importante lembrar, em fevereiro de 2021, quando a
pandemia já cursava entre nós há cerca de um ano. Esse elemento nos
relembra que, àquelas alturas, já havíamos assistido reiteradas subidas e
descidas de números de casos, configurado um cenário de absoluta
instabilidade há bastante tempo, sem data prevista de término, o que era do
inteiro conhecimento dos organizadores do concurso. Portanto, se entenderam
por bem manter a data da prova no dia anterior, fizeram-no absolutamente
conscientes das circunstâncias fáticas e epidemiológicas vigentes.
Assim é que não há falar que a pandemia justificasse o adiamento. A revés, a
decisão de manutenção da prova, foi tomada levando em consideração a
pandemia e apesar dela. Nas menos de 24h entre o edital confirmando a
realização da prova e seu adiamento, não houve nenhum mudança
epidemiológica relevante.
A realidade cotidiana no candidato ao concurso público implica planejamento,
renúncias, investimento de tempo e dinheiro, privação de momentos com a
família e amigos... Enfim, o sujeito dedica uma parte importante da sua vida na
consecução daquele objetivo, pelo que não se pode simplesmente afirmar que

esteja dentro da álea comum a esse investimento de vida uma suspensão
abrupta e sem motivo justo das provas.
Suspensão desse jaez, ainda que não esteja no contexto de enfrentamento de
uma pandemia, já tem o condão de ensejar transtornos emocionais não
esperados, que só se intensificam quando a situação epidemiológica então
vivida, de si já é apta a fazer aflorar angústia, medo e sensação de insegurança
e incerteza. A incerteza na qual a geração atual descobriu-se inserida, sem
nunca ter sido preparada para com ela lidar, consoante alertam sociólogos do
escol de Ulrich Beck e Edgar Morin, destacando seus potenciais efeitos
nefastos.
Diante de tudo isso, não vejo como tratar como irrelevante e cotidiano o fato
narrado nos autos.
Acrescento que a distinção entre quem realizou deslocamento para a
realização da prova ou não, a mim, me parece imprópria. Com efeito, não há
se confundir dano moral com materiral, tampouco dano material com lucro
cessante e danos emergentes.
Pelo transtorno emocional decorrente da suspensão da prova no contexto
narrado, todos passaram: os que viajaram e os que não precisaram viajar para
chegar ao local de prova. Dano da mesma natureza: moral. Todos precisaram
deixar o isolamento/distanciamento social de suas casas e sujeitar-se ao
contato com estranhos, em tempos de pandemia. Tanto os que viajaram, como
os que não viajaram, pois era a isso que a necessidade de realizar a prova os
sujeitava.
Portanto, não vejo ocasião para a realização de distinção; ou reconhece-se a
aptidão do fato para gerar dano moral, ou não. O contrário equivale, com todas
as vênias, a desdizer o quanto já dito, numa briga de lógica jurídica sem
ganhadores.
Esse o quadro, compartilho do entendimento esposado no aresto recorrido,
que, ao manter a sentença objurgada por seus fundamentos, chancelou a
condenação imposta à recorrente quanto ao pagamento de indenização pelos
danos morais experimentados pela parte autora.
Diante de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente para:

i) reconhecendo dissídio jurisprudencial entre a Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais do Estado do Ceará e a Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais do Estado de Alagoas, fixar a seguinte tese:
“A suspensão de concurso público, na iminência da realização do
certamente, sem a prova de fato novo e imprevisível, caracteriza o dano
moral.”

ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por
unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao incidente de
uniformização, para fixar a seguinte tese: “A suspensão de concurso
público, na iminência da realização do certamente, sem a prova de fato novo e
imprevisível, caracteriza o dano moral.”
De Fortaleza/CE para Recife/PE, 14 de março de 2022.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
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Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu,
preliminarmente, por maioria, conhecer o recurso, vencido Dr. Sérgio Brito,
e no mérito, negar provimento, nos termos do voto da Relatora, vencido,
nesta parte, Dr. Fábio. Quanto à fixação da tese houve empate, sobre os
termos da redação proposta, ficando de um lado Dr. Flávio, Dra. Kylce, Dr.
Glauber, Dra. Paula Emília e Dr. Sérgio Murilo que acolhiam a redação mais
ampla (A suspensão de concurso público, na iminência da realização do

certame, sem a prova de fato novo e imprevisível, caracteriza o dano moral), de
outro lado ficaram Dr. Fábio, Dr. Eduardo, Dra. Polyana, Dr. Sérgio Brito e
Dr. Nagibe que propuseram redação mais restritiva sobre o
reconhecimento do dano moral, que dependeria da análise do caso
concreto. Ao final, pediu vista o Presidente da TRU.
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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

35. 0509908-60.2021.4.05.8100
Recorrente: Universidade Federal do Paraná (UFPR) e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Mayara Ingrid Ramos Leite
Adv/Proc: Camila Accioly Ary (CE031381) e outro
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

0509908-60.2021.4.05.8100
Recorrente: Universidade Federal do Paraná - UFPR
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Mayara Ingrid Ramos Leite
Adv/Proc: Camila Accioly Ary (CE031381)
Origem:

2ª Turma Recursal SJCE

Relator(a): Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil

EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO
NOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ.
ADIAMENTO DAS PROVAS HORAS ANTES DO INÍCIO PREVISTO. DANO
MORAL CONFIGURADO
I – A suspensão de concurso público, na iminência da realização do
certamente, sem a prova de fato novo e imprevisível, caracteriza o dano
moral, por ser fato apto a causar transtorno relevante e fora da álea ordinária
no cotidiano dos cocursos.
II
– Pedido
provido.

de

Uniformização

conhecido

e

RELATÓRIO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela
Universidade Federal do Paraná - UFPR, com fundamento no art. 14, §1º, da
Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do
Ceará (anexo 60), que manteve, por seus fundamentos, sentença que julgou
procedente demanda em que se postula indenização por danos morais em
razão do adiamento da prova de concurso público organizado pela recorrente.
Em suas razões (anexo 61), alega, em suma, a recorrente que, ao contrário do
que decidido, os fatos em que se ancora a parte autora configuram hipótese
de “mero aborrecimento”, não rendendo ensejo, segundo sustenta, ao
pagamento de indenização por danos morais.
Para tanto, aponta como paradigma aresto emanado da Turma Recursal de
Alagoas (v. anexo 61, fls. 10/13), em que perfilhada tese idêntica àquela
defendida nas razões recursais que apresenta, por ocasião do julgamento do
processo nº 0509792-24.2021.4.05.8013.
No exercício do juízo de admissibilidade (v. anexo 67), a Turma Recursal houve
por bem dar seguimento ao incidente, por entender demonstrada, em princípio,
a divergência jurisprudencial a que alude o art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01.
Na mesma esteira, em decisão contida no anexo 68, a douta Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região deu trânsito ao apelo, cujos
autos foram a mim distribuídos na forma regimental.

É o relatório sucinto. Passo a decidir.

VOTO
Análise de admissibilidade do Pedido de uniformização.
Consoante dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001, o Pedido de
Uniformização Regional deve ser fundado em divergência sobre questões de
direito material entre Turma Recursais dos Juizados Especiais Federais da
mesma Região:
“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.”
No caso concreto, da análise do Incidente de Uniformização proposto, percebese que, de fato, existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o
paradigma apresentado, no tocante à extensão dos danos decorrentes do
adiamento, horas antes do início previsto para aplicação das provas, do
concurso público da Polícia Civil do Estado do Paraná, organizado pela
recorrente. Observe-se.
Do acórdão recorrido:
“De fato, a situação vivida pela parte autora supera o mero aborrecimento. A
promovente vivenciou angústia e frustração de expectativas legítimas. A parte
autora se expôs de maneira desnecessária ao risco de contágio e foi
surpreendida horas antes da realização da prova quanto a sua inocorrência. A
prova já havia sido adiada uma vez, gerando expectativas de que ocorreria. A
promovida publicou diversos editais e comunicados, adotando protocolos de
biossegurança, assegurando a realização do certame. É evidente que os
sentimentos vivenciados pela autora de angústia, decepção e medo de
contágio ultrapassam o mero aborrecimento, merecendo compensação.
Do acórdão paradigma:
No que diz respeito ao dano moral, entendo que os transtornos vivenciados
pela parte, embora passíveis de causar desconforto e aborrecimento, não
alcançam, por si só, a intensidade necessária para se convolar em dano moral
indenizável.
Deste modo, verificando a existência de decisões conflitantes em Turmas
Recursais da 5ª Região, de ser conhecido o incidente proposto.

Do mérito.
Como visto, o cerne da questão posta em debate diz respeito à repercussão do
adiamento da prova do concurso público da Polícia Civil do Estado do Paraná,
na esfera moral da parte autora, regularmente inscrita para o referido certame.
Em epítome, considerado o contexto fático apresentado, de cujo bojo se infere
haver ocorrido o indigitado adiamento horas antes do início previsto para a
realização das provas, questiona-se se tal circunstância dá azo à postulada
indenização por danos morais, como fixado no aresto recorrido; ou, de outro
giro, se configurada hipótese de “mero aborrecimento”, na esteira das razões
de decidir agasalhadas no paradigma apresentado pelo recorrente.
Analiso.

Cuidando-se de dano moral, estando-se diante de um fato, reconhecido como
apto a causar dano à honra, à intimidade e à vida privada das pessoas, uma
vez comprovado este fato e demonstrada a sua natureza/relevância, não há
necessidade de demonstrar a ocorrência do dano moral em si.
Isto se dá, porque a natureza do dano moral é de uma subjetividade tal, que
nem sempre ou quase nunca pode ser alcançada com segurança pela
avaliação do juiz, externa que é esta avaliação à pessoa cuja individualidade o
dano atinge.
Outrossim, não por isso há que se admitir tudo, qualquer intercorrência
cotidiana, vicissitudes ou simples contrariedades inerentes à vida social e
humana como dano moral.
Dito de outro modo, em que pese o dano moral dispensar prova em concreto,
compete ao julgador verificar, sopesando criteriosamente os elementos de fato
e as provas colacionadas aos autos, se os eventos danosos são aptos, ou não,
a causar abalos extrapatrimoniais cuja intensidade fuja das referências
conceituais comumente ligadas aos meros aborrecimentos, desconfortos ou
dissabores que permeiam a vida cotidiana numa sociedade de riscos.
No caso em tela, segundo penso, o contexto fático que dos autos emerge deixa
evidente a existência de dano moral indenizável, na medida em que frustrada
expectativa legítima do candidato quanto à realização da prova, agravada pela
decepção e angústia experimentadas em razão do abrupto adiamento do
certame horas antes do início previsto.
Com efeito, há elementos de fato bastantes nos autos aptos a demonstrar a
gravidade da situação gerada com o adiamento.
Inicialmente, destaco que no dia imediatamente anterior ao certame, a
Instituição promotora do concurso, realizou publicação confirmando que a

prova ocorreria no dia seguinte, bem assim a necessidade de comparecimento
dos candidatos.
Tal fato ocorreu, é importante lembrar, em fevereiro de 2021, quando a
pandemia já cursava entre nós há cerca de um ano. Esse elemento nos
relembra que, àquelas alturas, já havíamos assistido reiteradas subidas e
descidas de números de casos, configurado um cenário de absoluta
instabilidade há bastante tempo, sem data prevista de término, o que era do
inteiro conhecimento dos organizadores do concurso. Portanto, se entenderam
por bem manter a data da prova no dia anterior, fizeram-no absolutamente
conscientes das circunstâncias fáticas e epidemiológicas vigentes.
Assim é que não há falar que a pandemia justificasse o adiamento. A revés, a
decisão de manutenção da prova, foi tomada levando em consideração a
pandemia e apesar dela. Nas menos de 24h entre o edital confirmando a
realização da prova e seu adiamento, não houve nenhum mudança
epidemiológica relevante.
A realidade cotidiana no candidato ao concurso público implica planejamento,
renúncias, investimento de tempo e dinheiro, privação de momentos com a
família e amigos... Enfim, o sujeito dedica uma parte importante da sua vida na
consecução daquele objetivo, pelo que não se pode simplesmente afirmar que
esteja dentro da álea comum a esse investimento de vida uma suspensão
abrupta e sem motivo justo das provas.
Suspensão desse jaez, ainda que não esteja no contexto de enfrentamento de
uma pandemia, já tem o condão de ensejar transtornos emocionais não
esperados, que só se intensificam quando a situação epidemiológica então
vivida, de si já é apta a fazer aflorar angústia, medo e sensação de insegurança
e incerteza. A incerteza na qual a geração atual descobriu-se inserida, sem
nunca ter sido preparada para com ela lidar, consoante alertam sociólogos do
escol de Ulrich Beck e Edgar Morin, destacando seus potenciais efeitos
nefastos.
Diante de tudo isso, não vejo como tratar como irrelevante e cotidiano o fato
narrado nos autos.
Acrescento que a distinção entre quem realizou deslocamento para a
realização da prova ou não, a mim, me parece imprópria. Com efeito, não há
se confundir dano moral com materiral, tampouco dano material com lucro
cessante e danos emergentes.
Pelo transtorno emocional decorrente da suspensão da prova no contexto
narrado, todos passaram: os que viajaram e os que não precisaram viajar para
chegar ao local de prova. Dano da mesma natureza: moral. Todos precisaram
deixar o isolamento/distanciamento social de suas casas e sujeitar-se ao
contato com estranhos, em tempos de pandemia. Tanto os que viajaram, como
os que não viajaram, pois era a isso que a necessidade de realizar a prova os
sujeitava.

Portanto, não vejo ocasião para a realização de distinção; ou reconhece-se a
aptidão do fato para gerar dano moral, ou não. O contrário equivale, com todas
as vênias, a desdizer o quanto já dito, numa briga de lógica jurídica sem
ganhadores.
Esse o quadro, compartilho do entendimento esposado no aresto recorrido,
que, ao manter a sentença objurgada por seus fundamentos, chancelou a
condenação imposta à recorrente quanto ao pagamento de indenização pelos
danos morais experimentados pela parte autora.
Diante de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente para:

i) reconhecendo dissídio jurisprudencial entre a Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais do Estado do Ceará e a Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais do Estado de Alagoas, fixar a seguinte tese:
“A suspensão de concurso público, na iminência da realização do
certamente, sem a prova de fato novo e imprevisível, caracteriza o dano
moral.”

ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por
unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao incidente de
uniformização, para fixar a seguinte tese: “A suspensão de concurso
público, na iminência da realização do certamente, sem a prova de fato novo e
imprevisível, caracteriza o dano moral.”
De Fortaleza/CE para Recife/PE, 14 de março de 2022.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
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Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu,
preliminarmente, por maioria, conhecer o recurso, vencido Dr. Sérgio Brito,
e no mérito, negar provimento, nos termos do voto da Relatora, vencido,
nesta parte, Dr. Fábio. Quanto à fixação da tese houve empate, sobre os
termos da redação proposta, ficando de um lado Dr. Flávio, Dra. Kylce, Dr.
Glauber, Dra. Paula Emília e Dr. Sérgio Murilo que acolhiam a redação mais
ampla (A suspensão de concurso público, na iminência da realização do
certame, sem a prova de fato novo e imprevisível, caracteriza o dano moral), de
outro lado ficaram Dr. Fábio, Dr. Eduardo, Dra. Polyana, Dr. Sérgio Brito e
Dr. Nagibe que propuseram redação mais restritiva sobre o
reconhecimento do dano moral, que dependeria da análise do caso
concreto. Ao final, pediu vista o Presidente da TRU.
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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto – Presidente da 3ªTR/CE
36. 0515813-67.2017.4.05.8300
Recorrente: Paulo Rogério Ferreira Da Silva
Adv/Proc: Daniela Siqueira Valadares (PE021290D)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
PROCESSO 0515813-67.2017.4.05.8300

AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA

ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE
PERÍODOS ESPECIAIS. PARADIGMA DO STJ INSERVÍVEL PARA
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO EMINENTEMENTE
PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

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

A decisão ora agravada (anexo 61) dispõe que o acórdão do
Superior Tribunal de Justiça, trazido como paradigma, se mostra inservível para
demonstração do dissídio jurisprudencial em sede de Incidente de Uniformização
Regional de Jurisprudência, além do que argumentou que a questão relativa ao
cerceamento de defesa tem natureza processual, sendo inadmissível o
incidente, nos termos da Súmula 43 da TNU. Por fim, discorre que o acórdão
impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência da TNU (Pedido
de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0511810-69.2017.4.05.8300/PE)

VOTO

Em que pesem as razões mencionadas no recurso, o presente
agravo interno não merece ser provido.

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com o
tema 1031 do STJ (anexo 51), além de paradigmas consubstanciados nos
acórdãos proferidos pela 3ª TR/PE, nos processos nºs 050183031.2018.4.05.8311 e 0510723-15.2016.4.05.8300 (anexos 49 e 50).

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” (art. 14, §1º da Lei nº
10.259/2001).

De início, entende-se que a decisão da presidência, ao negar
provimento ao agravo inominado, não merece qualquer reparo. Isso porque
o paradigma invocado pela parte recorrente, sendo do Superior Tribunal de
Justiça, não se mostra apto à demonstração de dissídio jurisprudencial a
ser julgado por esta TRU.

O artigo supramencionado estabelece como requisito
necessário a existência de divergência entre Turmas Recursais da mesma
Região, não havendo qualquer margem de intepretação ampliativa para se
aceitar que a divergência de julgamento existente na mesma Turma
Recursal possa ser julgada por esta Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência.

No que toca aos paradigmas da 3ª TR/PE, tem-se que o objeto
da controvérsia diz respeito ao não enquadramento como especial da
atividade exercida, tendo em vista que o PPP fora assinalado pelo
sindicato, sendo inservível como meio de prova.
Aduz, o agravante, que não foi oportunizada a produção de
prova complementar. No incidente de uniformização (anexo 48), narra que
“A questão de direito material envolvida neste Incidente de Uniformização
diz respeito ao direito de defesa e ao devido processo legal do segurado,
em ter oportunizada a produção de prova material”.
A temática referente ao direito de defesa e ao devido processo
legal é matéria de cunho nitidamente processual, sendo que apenas
questões relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa
Turma Regional de Uniformização.
Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material
e direito processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da
posição de cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste
- sem nada dizer quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das
pessoas (o que entra na órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos,
observa-se que o devido processo legal e o cerceamento de defesa nada tem a
ver com o bem da vida postulado na demanda.
Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole
eminentemente processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe:
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.”

Nesse mesmo sentido, firmou-se o entendimento daquela Corte quando do
julgamento dos PEDILEFs n. 00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n.
05156874020144058100 (DOU 04/10/2016).
Registre-se, ademais, que quanto ao tema, a TNU já decidiu que
"os formulários preenchidos por representantes sindicais, quando
desacompanhados de laudo técnico ou de outros documentos que permitam
atestar a efetiva atividade exercida pelo segurado, não são suficientes para a
comprovação da especialidade do tempo de serviço". (Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei (Turma) Nº 0511810-69.2017.4.05.8300/PE. RELATOR:
Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.

É como voto.

ACÓRDÃO

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

Recife, 14 de março de 2022.

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

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

37. 0501714-21.2019.4.05.8204
Recorrente: Wilson De Oliveira Gomes
Adv/Proc: Humberto De Sousa Félix (PB005069A)
Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: AGU - Advocacia Geral Da União
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
PROCESSO 0501714-21.2019.4.05.8204

AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO,
POSTERIORMENTE
ANULADO.
ACÓRDÃO
PARADIGMA QUE TRATA DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO
CADASTRAL NO CADIN EM RAZÃO DE DÍVIDA ALHEIA. INEXISTÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO
PARADIGMA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22, DA TNU. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

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

A decisão ora agravada (anexo 47) invocou a Questão de Ordem nº
22 da TNU, aduzindo inexistir similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido
e o acórdão paradigma.

É o relatório.

VOTO

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

O PU Regional é embasado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão proferido pela TR/RN no processo de nº
0508003-08.2012.4.05.8400 (anexo 40).

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à
possibilidade de condenação da União em indenização por danos morais ao
contribuinte, quando realizada sua inscrição indevida na dívida ativa.

O recorrente defende que o acórdão recorrido diverge do
paradigma, posto que, para a 1ª TR/RN, a inscrição indevida em dívida ativa
da União, com restrição cadastral no CADIN, enseja a indenização por
danos morais.

O paradigma apontado, ao contrário do aduzido pela parte
recorrente, não guarda similitude fática e jurídica com o caso em exame.

Com efeito, o acórdão paradigma evidencia que a autora teve seu
nome inscrito na dívida ativa da UNIÃO em razão de dívida alheia, o que
ensejaria a responsabilização do ente público, por sua negligência.

O julgado ora impugnado, por sua vez, entendeu não ser cabível
a indenização na hipótese de ajuizamento de execução fiscal embasada em
certidão de dívida ativa, não sendo caso de cobrança manifestamente
indevida.

Eis o fundamento do julgado impugnado:

Este Colegiado concorda com o entendimento exposto na
sentença, no sentido de que “o ajuizamento de execução
fiscal aparelhada em certidão de dívida ativa não pode
ensejar dano moral indenizável”, isto porque o exercício
regular de atribuição institucional não deve gerar o direito
à indenização quando, ao final, se conclui que a
Administração Pública interpretou equivocadamente os
fatos ou a legislação aplicável à tese aventada, sob pena
de provocar efeito inibitório na necessária atuação
fiscalizatória e regulatória atribuída pela Constituição aos
órgãos públicos. No caso, em que pese ao final tenha
restado sucumbente a Fazenda Nacional, sua atuação se
deu dentro dos limites ordinários de desempenho da
atividade estatal. Demandou-se e deu-se andamento a
processo com base na tese da corresponsabilização do
sócio de pessoa jurídica, que, por algum lapso temporal,
exerceu cargo diretivo do clube esportivo demandado.
Mesmo que ao final tenha restado vencida a União, os
fundamentos da sua sucumbência não envolveram dolo,
perseguição ou ato ou fato específico que tenha destoado
da atuação inerente aos órgãos fazendários.

É de se concluir que o fundamento jurídico dos processos é diverso,
posto que embasado em situações fáticas divergentes. Não há, portanto, de se
cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento do acórdão
paradigma.

Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão
recorrida, não se verifica a alegada divergência. Corretas, pois, as decisões de
inadmissão do vertente incidente, conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22
da TNU: “É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão
monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica
com o acórdão paradigma”.

Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar
a prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização
regional, por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”).

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.

ACÓRDÃO

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

Recife, 14 de março de 2022.

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

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

38. 0500954-05.2020.4.05.8312
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Antônio Carlos Gomes de Almeida
Adv/Proc: Bruno de Albuquerque Baptista (PE019805 )
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
PROCESSO Nº 0500954-05.2020.4.05.8312
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA INADMITIDO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO.
MEDIÇÃO PELA TÉCNICA DA NHO-01 DA FUNDACENTRO. TEMA 174.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
E OS PARADIGMAS. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA TURMA NACIONAL
DE UNIFORMIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (PPP). SÚMULA 42
DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/PE que negara
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência.
A decisão ora agravada (anexo 34) invocou a Súmula nº 42 da TNU,
aduzindo a impossibilidade de reexame de matéria de fato, nos seguintes
termos:

“Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS,
contra decisão da Presidência da 1ªTR/PE que inadmitiu o
Incidente
de
Uniformização
Regional
de
Jurisprudência, sob o fundamento de que o recurso
implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da
TNU).
A Turma Recursal manteve a sentença de procedência do
juiz ad quo acerca da concessão do pedido de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Isso porque se
entendeu que a parte autora teria logrado êxito em
comprovar a exposição ao agente nocivo ruído. Nesse
sentido, tendo a parte sido expostas ao agente acima dos
limites legais de tolerância, ainda que utilizasse o
Equipamento de Proteção Individual (EPI) e eliminasse,
assim, a insalubridade, tal fato não descaracterizaria o
tempo da atividade enquanto especial, justamente, pela
exposição ocorrer em nível superior ao tolerado.
O INSS, ora agravante, sustenta que, para a concessão da
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, é necessário
que ocorresse a técnica de medição do ruído constante na
NR-15 nos casos de períodos anteriores à aplicação da
metodologia da NHO-01 para que, de fato, fosse apurado
a insalubridade.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da 2ªTR/CE
(Processo nº: 0519163-13.2019.4.05.8100T) e paradigma
da 3ª TR/PE (processo nº: 0500705-57.2020.4.05.8311T),
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 (grifou-se), 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, também, 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”.”
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões apresentadas no recurso, entende-se que o
presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é embasado na alegação de divergência com
paradigmas consubstanciados no acórdão proferido pela 2ª TR/CE no processo
de nº 0519163-13.2019.4.05.8100 (anexo 26), assim como no acórdão proferido
pela 1ª TR/PE, no processo nº 0500705-57.2020.4.05.8311 (anexo 26).
No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz
respeito à metodologia utilizada para o reconhecimento da atividade
especial do agente nocivo ruído, conforme Tema 174 da TNU.
A parte ré/recorrente aduz que enquanto o acórdão recorrido
reconheceu a especialidade da atividade especial mediante exposição ao
agente físico ruído no período de 04/10/1994 a 15/10/2019 com base na
metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO, os acórdãos paradigmas
entendem que para o período anterior a 05/03/1997 a metodologia a ser
observada é a da NR-15, bem como que há a necessidade de apresentação
de PPP acompanhado de LTCAT.
Os paradigmas apontados, ao contrário do aduzido pela parte
recorrente, não guardam similitude fática e jurídica com o caso em exame.
Com efeito, a questão debatida nos julgados diz respeito ao fato
de que a especialidade da atividade exposta ao agente físico ruído deve
observar a obrigatoriedade de utilização das metodologias contidas na

NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, conforme preceitua o Tema 174
da TNU. O julgado ora impugnado entendeu que restou comprovada a
especialidade mediante a apresentação de PPP onde consta a observância
à técnica da NHO-01 da FUNDACENTRO.
Eis o fundamento do julgado impugnado:
“No que pertine à metodologia para aferição de exposição a
ruídos, a TNU uniformizou entendimento, no tema 174, para fins
de aposentadoria especial, no sentido de que:
(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído
contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das
metodologias contidas na NHO-01 da Fundacentro ou na NR-15,
que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de
trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do perfil
profissiográfico previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a
respectiva norma.”;
(b) “Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da
metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao
agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição,
bem
como
a
respectiva
norma"
(PUIL050561483.2017.4.05.8300/PE, Rel. p/ Acórdão Juiz Federal Sergio de
Abreu Brito, j. 21/03/2019).
As Turmas Recursais de Pernambuco vinham entendendo que, a
utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), qualquer
que fosse o agente nocivo, não tinha o condão de descaracterizar
a atividade exercida em condições especiais, prestando-se tão
somente a amenizar ou reduzir os danos delas decorrentes.
O STF, entretanto, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese
segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for
realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo
constitucional para a concessão de aposentadoria especial.
Exceção a tal raciocínio, contudo, apresenta-se quando em causa
a submissão do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância, cuja insalubridade, segundo a Corte
Constitucional, não resta descaracterizada pela declaração do
empregador, no PPP, da eficácia do equipamento de proteção
individual (EPI), de modo que mantido o entendimento cristalizado
por meio da Súmula 09 da TNU, que dispõe que O uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o
tempo de serviço especial prestado. Nessa esteira, atinente aos
períodos com exposição ao agente nocivo ruído, despicienda a
análise quanto ao código GFIP.

Dessa forma, no caso dos autos, verifico que não assiste razão
ao INSS. É que comprovou o autor, através de PPP (anexo 6),
que trabalhou na AMBEV, nas funções de auxiliar industrial,
operador e operador mantenedor, estando exposto ao agente
nocivo ruído em intensidades de 94,5 decibéis (de 04/10/1994
a 01/04/2013), e acima de 85 decibéis no intervalo de 02/04/2013
a 15/10/2019, ou seja, a intensidades superiores aos limites de
tolerância de cada época, de forma habitual e permanente (ver
observações). Por sua vez, os documentos apresentados
indicam a utilização da metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO, não merecendo prosperar os argumentos do
INSS.
Observo que o PPP foi devidamente assinado pela pessoa jurídica
e pelo profissional habilitado. Tal assinatura é suficiente para tornar
o documento idôneo como meio de prova. Não alegando a
autarquia qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício
de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não
aceitar o documento.”
Já os acórdãos paradigmas consignaram o seguinte:
2ª TR/CE:
Alega, também, o INSS, que nos PPP’s referentes aos períodos de
01/04/95 a 20/12/95, 01/10/2005 a 20/12/2007 e 01/12/2010 a
22/05/2015 não consta a técnica utilizada na medição do agente
ruído, impossibilitando, assim, o reconhecimento da especialidade
e que o PPP referente ao período de 01/06/2016 a 09/11/2018
encontra-se incompleto, não contendo, portanto, as informações
necessárias para a análise da especialidade.
Quanto ao ponto, considerando a ausência de debate prévio sobre
os pontos impugnados pelo recorrente, determinou-se à autora a
complementação da documentação, de forma a atender os
pressupostos do Tema 174 da TNU.
Em atendimento ao despacho, a parte autora apresentou novos
formulários, nos quais consta a informação quanto à técnica
utilizada para a aferição dos agentes nocivos, em relação aos
períodos 01/10/2005 a 20/12/2007, em períodos intercalados, e
de 01/12/2010 a 22/05/2015 (anexos 26 e 27).
Assim, quanto a esses intervalos, tenho como atendida a exigência
da TNU no Tema 174, verbis:
(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído
contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das
metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de
trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a
respectiva norma"; (b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à
indicação da metodologia empregada para aferição da exposição
nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova

da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo
técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na
medição, bem como a respectiva norma".
O mesmo não se pode concluir, entretanto, sobre ao período
01/04/1995 a 20/12/1995, em relação ao qual o formulário,
expedido em 2017, não aponta a técnica de medição do ruído
(anexo 4), a qual, para o período anterior a 05/03/1997, deve ser
aquela constante na NR-15.
Deve, pois, ser excluída a especialidade do referido intervalo.
(Sublinhamos)
3ª TR/PE
ADEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO DA TRU. APOSENTADORIA.
ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO.
“ENTENDIMENTO DA TNU, NO JULGAMENTO DO TEMA 174
DE SEUS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA, QUE, A
PARTIR DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003, PODE SER ADOTADA
TANTO A METODOLOGIA DA NR-15 QUANTO A DA NHO-01,
PARA AFERIÇÃO DO RUÍDO. PARA PERÍODOS ANTERIORES
A 19 DE NOVEMBRO DE 2003, POIS, CASO O PPP MENCIONE
QUE O NÍVEL DE RUÍDO FOI AFERIDO COM BASE TANTO NA
NR-15 QUANTO NA NHO-01, NÃO É O PPP DOCUMENTO
BASTANTE PARA DEMONSTRAR A ESPECIALIDADE DO
TRABALHO DESENVOLVIDO PELO SEGURADO, FAZENDOSE NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO LTCAT”.
DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA
ATENDIDA. LTCAT IDÔNEO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A
SENTENÇA MANTIDO. ADEQUAÇÃO NÃO PROMOVIDA.
(...)
Intimado, o autor trouxe à colação os LTCAT(s) que embasaram a
confecção do PPP apresentado no anexo 7. Dos referidos laudos
(anexo 46), constata-se que o autor, nos períodos de 17/08/1987 a
13/12/1990 e de 14/10/1992 a 18/11/2003, trabalhou com
exposição a ruído insalubre, respectivamente nos patamares de 88
e 93 dB(A), havendo a indicação da utilização dos parâmetros da
NR-15 para aferição da pressão sonora experimentada pelo
trabalhador.
Nessa linha, correta a qualificação dos referidos interregnos como
atividade especial, tal como decidido na sentença e confirmado
pelo acórdão proferido por este Colegiado (anexo 41), não sendo o
caso, portanto, de adequação. (Sublinhamos)
É de se concluir que o fundamento jurídico dos processos é diverso,
posto que embasado em situações fáticas divergentes. Não há, portanto, de se
cogitar em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento dos acórdãos
paradigmas.

Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão
recorrida, não se verifica a alegada divergência. Corretas, pois, as decisões de
inadmissão do vertente incidente, conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22
da TNU: “É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão
monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica
com o acórdão paradigma”.
Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar
a prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de uniformização
regional, por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.
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.

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

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal

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

39. 0507830-18.2020.4.05.8201
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Dionisio Genuino Da Silva
Adv/Proc: Suhellen Falcão De França (PB015475)
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto
PROCESSO 0507830-18.2020.4.05.8201
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTE
NOCIVO RUÍDO. APRESENTAÇÃO DE PPP, COM MENÇÃO DE UTILIZAÇÃO
DAS METODOLOGIAS DA NR-15 E DA NHO-01. DESNECESSIDADE DE
LTCAT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA TRU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA
TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem,
interposto pelo INSS contra acórdão da TR/PB que manteve a sentença de
procedência, determinando a revisão do benefício, com conversão de
períodos especiais em comuns.

VOTO

Não obstante as razões apresentadas no recurso, o presente
incidente não merece ser provido.

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da 2ª TR/PE, no processo nº 051144578.2018.4.05.8300S, constante no anexo 19, fls. 3/5.

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

No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz
respeito à (des)necessidade de apresentação de Laudo Técnico das
Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, quando o PPP, em relação ao
agente nocivo ruído, indica, simultaneamente, a utilização das
metodologias formalizadas na NR-15 e na NHO-01/FUNDACENTRO.

Nas razões do incidente de uniformização regional, o INSS indica
que o acórdão ora impugnado entendeu que o PPP que consigna aferição de
ruído simultaneamente por duas técnicas (NHO 01 e NR15), serve para
comprovar o tempo especial, a despeito de a parte autora não ter apresentado o
respectivo LTCAT. Já no acórdão apontado como paradigma foi acolhida a tese
que o PPP que consigna aferição de ruído simultaneamente por duas técnicas
incompatíveis entre si (NHO 01 e NR15), NÃO SERVE para comprovar o tempo
especial, se não apresentado pela parte autora o respectivo LTCAT que deu
suporte ao documento.

A matéria objeto de controvérsia já foi analisada por esta TRU,
quando do julgamento do processo nº 0500705-57.2020.4.05.8311, em sua 33ª
Sessão, aos 30/11/2020, ficando assim decidido:

PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA
SUFICIÊNCIA DO PPP COMO PROVA DE LABOR SUJEITO A RUÍDO
PREJUDICIAL À SAÚDE DO SEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DA
APRESENTAÇÃO DE LTCAT, QUANDO É INFORMADO, NO CAMPO DA
TÉCNICA DE AFERIÇÃO UTILIZADA, TANTO A NR-15 DO MTE QUANTO A
NHO-01 DA FUNDACENTRO. ENTENDIMENTO DA TNU, NO JULGAMENTO

DO TEMA 174 DE SEUS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA, QUE, A
PARTIR DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003, PODE SER ADOTADA TANTO A
METODOLOGIA DA NR-15 QUANTO A DA NHO-01, PARA AFERIÇÃO DO
RUÍDO. A PARTIR DESSA PREMISSA, CONSIDERANDO QUE A
INFORMAÇÃO, NO PPP, DE UMA E/OU OUTRA METODOLOGIA EXCLUI
UMA TERCEIRA HIPÓTESE VEDADA, É POSSÍVEL A ADOÇÃO DE PPP
QUE MENCIONE AMBAS AS METODOLOGIAS DE AFERIÇÃO DO RUÍDO
(NR-15 E NHO-01) COMO PROVA DE TEMPO SUJEITO À CONDIÇÃO
PREJUDICIAL À SAÚDE DO SEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DA
APRESENTAÇÃO DE LTCAT, PARA TRABALHOS EXERCIDOS A PARTIR
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003. DEVOLUÇÃO DO FEITO À TURMA DE
ORIGEM, PARA QUE APRECIE AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS NOS
TERMOS DA QO 20 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de pedido de uniformização regional interposto pelo INSS em face do
acórdão emanado da Egrégia da Terceira Turma Recursal de Pernambuco, que
considerou válido Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, que menciona,
como metodologia de aferição do ruído, tanto a metodologia da NR-15 do MTE,
como aquela amparada pela NHO-01 da Fundacentro, independentemente da
apresentação de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho
(LTCAT).
(...)
10. Acerca da metodologia de aferição do ruído, assim se pronunciou a TNU no
Tema 174 dos representativos de controvérsia:
“a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante
toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";
(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o
respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na
medição, bem como a respectiva norma".
11. Em sede de embargos de declaração no bojo do pedido de uniformização
que servia como piloto para o julgamento do tema 174, disse aquele colegiado
que:
“ (...) 38. Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao
trabalhador. Ademais, a metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece
que “os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis

(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de
compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser
feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está contido na
regra do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição
pelo nível de exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se
medidores integradores de uso individual, também denominados de dosímetros
de ruído, e, na indisponibilidade destes equipamentos, poderão ser utilizados
outros tipos de medidores integradores ou medidores de leitura instantânea,
portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído, deve-se
aceitar também a metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01.
Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou intermitente,
ambas as metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente
ruído durante toda a jornada de trabalho do segurado e não a simples medição
de forma pontual. Enfim, o fator tempo de exposiçao também é levado em
consideração e não somente a intensidade do ruído instantâneo. Outro fator
relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do agente
ruído devem ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art.
280, IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no
acórdão embargado. Assim, para período de exposição de 8 (oito) horas, o limite
de tolerância é de 85 dB(A).
39. Destarte, devem ser acolhidos os embargos de declaração neste ponto, com
efeitos infringentes, para admitir a utilização da metodologia de aferição do
agente ruído prevista na NR-15 e também na NHO-01.
40. Insta destacar que, como a Instrução Normativa/INSS n. 77, de 21 de janeiro
de 2015, em art. 280, IV, admite a utilização da NHO-01 a contar de 19/11/2003,
esse deve ser o marco inicial em que é possível a utilização de ambas as
metodologias supracitadas (...)”
12. De plano, pela leitura do inteiro teor dos julgados que integram o Tema 174,
percebe-se que a fungibilidade entre as metodologias de aferição em discussão
não se dá durante qualquer período no tempo, mas somente a partir de 19 de
novembro de 2003, data a partir da qual entrou em vigor o Decreto 4882 de
2003, que alterou o Decreto 3048 de 1999, para que se passasse a utilizar a
metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho –
FUNDACENTRO.
13. Assim, para casos em que, como o presente, haja a discussão a respeito da
especialidade de labor prestado em período anterior a 19 de novembro de 2003,
não se poderia para esses períodos adotar a metodologia da NHO-01, mas
apenas aquela seguida pela NR-15, que, como se viu do trecho acima
destacado, é mais rigorosa do que aquela seguida pela FUNDACENTRO.

14. Para períodos anteriores a 19 de novembro de 2003, pois, caso o PPP
mencione que o nível de ruído foi aferido com base tanto na NR-15 quanto
na NHO-01, não é o PPP documento bastante para demonstrar a
especialidade do trabalho desenvolvido pelo segurado, fazendo-se
necessária a apresentação do LTCAT.
15. Resta saber então se, para períodos posteriores a 19 de novembro de 2003,
haveria, ou não, a possibilidade de o PPP mencionar as duas metodologias sem
comprometer a sua eficácia probatória.
16. Viu-se que, após 19 de novembro de 2003, a TNU aceita quaisquer das
metodologias para aferição do nível de ruído, haja vista sua semelhança e
considerando que a NR-15 é até mais rigorosa do que a NHO-01, que atualmente
é o parâmetro para análise. Assim, penso que, se o PPP menciona uma e/ou
outra - donde se extrai que não foi uma terceira -, é possível o seu
aproveitamento como prova bastante, mesmo sem a apresentação do LTCAT.
17. Portanto, VOTO PELO PARCIAL PROVIMENTO do incidente de
uniformização regional, para assentar a possibilidade jurídica de utilização de
PPP que mencione ambas as metodologias de aferição do ruído (NR-15 e NHO01) como prova de tempo sujeito à condição prejudicial à saúde do segurado,
independentemente da apresentação de LTCAT, para trabalhos exercidos a
partir de 19 de novembro de 2003, devolvendo a análise da matéria à Turma
de origem, para que aprecie as provas trazidas aos autos nos termos da
QO 20 da TNU.
Nota-se, pois, que o acórdão impugnado adotou o mesmo
parâmetro de julgamento da TRU, estando, portanto, em consonância com
entendimento adotado por esta Turma Regional.
Na hipótese, incide a Questão de Ordem nº 13 da TNU, que assim
dispõe: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”. (Aprovada na 2ª Sessão
Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia 14.03.2005).
Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria
adentrar a prova dos autos, inviável no âmbito do presente incidente de
uniformização regional, por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se conhece
de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do incidente de
uniformização.
ACÓRDÃO

Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao incidente de uniformização.

Recife, 14 de março de 2022.

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

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao incidente de uniformização , nos termos do
voto do Relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU
Juíza Federal Polyana Falcão Brito – Presidente da 3ª TR/PE
40. 0506997-03.2020.4.05.8103
Recorrente: Francisco de Assis Soares de Sousa
Adv/Proc: Raquel dos Santos Amaral (CE027554 )

Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: AGU - Advocacia Geral Da União
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza federal Polyana Falcão Brito
VOTO VENCIDO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PERCEPÇÃO
CUMULATIVA DO ABONO DE PERMANÊNCIA COM VERBA
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE À RESTITUIÇÃO
DO PSS SOBRE A GACEN. CUMULAÇÃO INDEVIDA. REPOSIÇÃO AO
ERÁRIO. TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 19/05/2021. BOA-FÉ OBJETIVA DO
SERVIDOR. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. No julgamento do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se
o entendimento de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos
decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não
embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela
Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em
que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva,
sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o
pagamento indevido.”
2. Até então, era amplamente majoritário naquela Corte Superior o
entendimento de que eram irrepetíveis os valores recebidos pelo servidor
público por erro operacional ou de cálculo da Administração, aplicando-se
de modo ampliativo o entendimento que havia sido firmado no Tema
531/STJ. Precedentes.
3. Tendo havido a modulação dos efeitos no julgamento do Tema
1.009/STJ, cujo acórdão foi publicado em 19/05/2021, devem ser aplicadas
às ações já em tramitação o entendimento anterior, que presumia a boa-fé
objetiva do servidor, salvo hipótese de comprovada má-fé.
4. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2020 e a hipótese não permite
inferir a má-fé do servidor público, haja vista que não são conflitantes os
interesses de afastamento da incidência do PSS sobre a GACEN e do
requerimento administrativo de abono de permanência quando reunidos os
requisitos para a aposentadoria. Trata-se, no caso, de erro da
Administração cuja percepção não era flagrante pelo beneficiado, devendo
ser afastada a obrigatoriedade de repetição dos valores.
5. Incidente de Uniformização conhecido e provido.

RELATÓRIO
Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo
autor, servidor público federal, contra acórdão emanado da Primeira Turma
Recursal do Ceará que confirmou a sentença de improcedência, em ação
ajuizada com o propósito de que a União se abstivesse de promover
descontos a título de reposição ao erário bem como que devolvesse
eventuais importâncias descontadas a esse título.
O acórdão recorrido decidiu a lide nos seguintes termos:

“EMENTA
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 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.
Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça.
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:
“Em síntese, o ponto controverso da lide consiste em averiguar a conduta
da União ao efetuar a cobrança ao autor das parcelas sob a rubrica “01113
– DEC JUD N TRAN JUG IS/PSS – AT”, no período de 23/08/2018 a
31/01/2020.
No caso, verifico que o valor de R$91,85 (noventa e um reais e oitenta e
cinco centavos) auferido pelo autor sob a rubrica “01113 – DEC JUD N
TRAN JUG IS/PSS – AT”, no período de 06/2018 a 01/2020, refere-se ao
cumprimento de ordem judicial, oriunda dos autos do processo 050471565.2015.4.05.8103 (anexo 11, fl.1), já transitado em julgado, que julgou

pela procedência de um pedido do ora requerente para não incidência de
contribuição previdenciária (PSS) sobre a GACEN.
Ocorre que, segundo consta nos autos, o autor passou a receber verba de
“abono de permanência”, concomitante à verba questionada nos autos,
pelo que entendo pela impossibilidade de cumulação.
Isto porque o abono de permanência equivale ao valor de toda a
contribuição previdenciária que seria devida pelo autor, incluindo o valor
que seria cobrado sobre a parcela da GACEN.
Portanto, o pagamento das duas parcelas ao autor, do abono de
permanência e da restituição do valor de contribuição previdenciária sobre
a GACEN (DEC JUD N TRAN JUG IS/PSS – AT), de forma concomitante,
gera uma duplicidade na reposição da contribuição previdenciária sobre tal
verba (GACEN).
O abono de permanência, criado pela EC nº 41/2003, resume-se a parcela
creditada em favor do servidor público que já reuniu os requisitos para a
aposentação, mas que, por escolha própria, opta por permanecer em
atividade e no exercício do cargo público respectivo. Até a edição da
Emenda Constitucional nº 103/19, e, portanto, até o momento que o ora
autor completou os requisitos para a aposentadoria, o dispositivo que o
previa tal rubrica se encontrava assim redigido: "O servidor de que trata
este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no § 1º, II" (artigo 40, §19, da Constituição da
República).
Demais disso, considerando que ambos os valores pagos ao autor
decorreram de requerimento pelo próprio demandante, judicialmente, no
caso da rubrica DEC JUD N TRAN JUG IS/PSS – AT, e
administrativamente, no caso da rubrica “abono de permanência”, entendo
que ao autor não cabe alegar desconhecimento de recebimento de mesma
verba em duplicidade, sobretudo porque referido recebimento ocorreu por
mais de 12 meses.
Nestes termos, entendo que, ao caso em questão, não se aplicam
quaisquer das hipóteses pelas quais o Supremo Tribunal Federal entende
ser desnecessária a reposição ao erário: presença de boa-fé do servidor;
ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a
concessão da vantagem impugnada; existência de dúvida plausível sobre
a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da
edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada;
interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF,
MS 25641, DJ 22/02/08).”

Não se desconhece que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
determinou a suspensão, em todo território nacional, da tramitação de
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre
possibilidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público, quando pagos indevidamente por erro operacional da
administração. (Recurso Especial nº 1.769.306/AL, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, Data do Julgamento 24/4/2019).
Todavia, no caso concreto, deve-se fazer a devida distinção, por entender
que não restou caracterizada a boa-fé do servidor público.
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:
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, criase 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 obrigada 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.
No Pedido Regional de Uniformização o autor afirma que o acórdão
recorrido está em confronto com julgado da Segunda Turma Recursal do
Ceará, que em situação análoga decidiu a lide em sentido diametralmente
oposto. Explica que as circunstâncias fáticas são similares: servidores
públicos do quadro do Ministério da Saúde beneficiados por ações judiciais
e que tiveram implantado em seus vencimentos a rubrica “0113 DEC JUD
TRANS JUG IS/PSS – AT”, referente a devolução da contribuição
previdenciária sobre a gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias - GACEN e que passaram a perceber administrativamente
abono de permanência contemplando a restituição dessa parcela da
contribuição para o PSS, vindo posteriormente a sofrer descontos em seus
contracheques a título de reposição ao erário. Aponta como paradigma de
divergência o seguinte acórdão:
“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 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 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 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 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 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 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. (...)
(Processo nº 0521020-36.2015.4.05.8100, Rel. Juiz Federal GUSTAVO
MELO BARBOSA, julgado em 25/05/2016)”
Instada a apresentar contrarrazões, a União suscitou preliminarmente
questões relacionadas ao exame de admissibilidade e aduz que o
julgamento do incidente demandaria o revolvimento da matéria de fato. No
mérito, aduz que não restou caracterizada a boa-fé do servidor público, eis
que ele tinha ciência de que no abono de permanência já estava incluída a
restituição do PSS sobre a GACEN e ainda assim permaneceu recebendo
essa mesma verba em rubrica referente a ação judicial por ele mesmo
proposta. Pugna ao final pela manutenção do acórdão.
Interposto o Incidente Regional de Uniformização, foi o mesmo admitido
vindo os autos distribuídos por sorteio a esta Relatoria.
É o relatório.

VOTO-VENCIDO
Nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 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 da mesma Região na interpretação da lei.
Inicialmente aprecio, e o faço para rejeitar, a questões preliminares
suscitadas pela União em sede de contrarrazões. O precedente de
divergência trazido pelo recorrente a título de paradigma é suficientemente
explícito e não reclama o cotejo analítico com o acórdão recorrido.
Tampouco é imprescindível a juntada do inteiro teor do acórdão em sede
de incidente regional, já que todos os processos que tramitam no JEF da
5ª Região podem ser facilmente consultados nos sistemas Creta e PJe.
Ademais, embora tenha me inclinado em um primeiro momento no sentido
de que o exame do incidente reclamaria o revolvimento da matéria de fato
para se aferir a boa-fé ou a má-fé do servidor público – o que na prática
vedaria a análise do mérito –, um exame detido dos acórdãos em cotejo
evidencia que a decisão sobre a questão de fundo apenas exige a
(re)valoração da prova já posta nos autos, o que é perfeitamente possível
em sede de uniformização.
Com efeito, os elementos de prova necessários à solução do conflito estão
postos e sobre eles não pairam controvérsia relacionada à matéria de fato.
Em ambos os casos, os autores são servidores públicos federais dos
quadros do Ministério da Saúde que: i) foram beneficiados por decisões
judiciais favoráveis relativas à não incidência da contribuição previdenciária
sobre a GACEN e tiveram esse direito implementado em seus
contracheques sob a rubrica “0113 DEC JUD TRANS JUG IS/PSS – AT”;
e ii) ao longo do tempo, reuniram os requisitos e passaram a perceber
abono de permanência cujo valor já contemplava a restituição do PSS
incidente sobre a GACEN, o que resultou no pagamento em duplicidade
durante um período de tempo.
E o cerne da questão a ser dirimida neste incidente é se esse conjunto
de circunstâncias configura, para fins de restituição ao erário,
situação de boa-fé ou de má-fé e se isso é ou não relevante para o
julgamento de mérito do objeto da ação.
Assim posta a situação, tenho por suficientemente demonstrada a
presença dos requisitos exigidos para o conhecimento do presente
incidente, eis que configurada a divergência na interpretação da lei federal
quanto ao dever de restituição ao erário de verbas recebidas indevidamente
por servidor público, bem como o papel que a boa-fé desempenha nesse
dever e o ônus de comprová-la nos autos.
Há no Superior Tribunal de Justiça dois precedentes repetitivos
qualificados que versam sobre a questão relacionada à possibilidade de

restituição ao erário de verba paga indevidamente a servidor público
Federal.
O Tema 531 trata dos casos em que o pagamento deriva de
uma interpretação errônea da lei, hipótese em que se pacificou o
entendimento de que a restituição seria indevida uma vez que se cria para
o servidor a expectativa de que os valores recebidos são legais e
definitivos, ficando impedido o desconto dos mesmos.
Já no julgamento do Tema 1.009 a questão controvertida estava em decidir
sobre o dever de restituição ao erário nos casos em que o pagamento
indevido não resultou de uma interpretação equivocada da lei, mas de um
erro operacional ou de cálculo da Administração. Para esses casos foi
firmada a seguinte tese:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro
administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação
errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à
devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso
concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de
que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
A meu ver, com a nova tese fixada nesse repetitivo, estabeleceu-se uma
presunção hominis, ou uma presunção de fato, de que o pagamento a
maior derivado de erro operacional ou de cálculo seria naturalmente
perceptível pelo servidor, e por conseguinte ao receber as verbas a maior
sabendo-as indevidas deveria por isso mesmo devolvê-las ao erário sob
pena de enriquecimento ilícito. Entretanto, abriu-se a possibilidade de o
servidor se eximir do dever de restituição se provar nos autos que lhe era
impossível constatar o erro da Administração.
Essa, na realidade, parece-nos ter sido a maior inovação na solução dada
ao tema pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, já que antes disso prevalecia
a orientação de que era indevida a devolução dos valores por uma
presunção de boa-fé do servidor, que não poderia perceber usualmente o
erro administrativo, salvo quando comprovada a má-fé.
Ou seja, a análise da boa-fé sempre foi relevante para a solução dada
a esses casos, mas até então as hipóteses de restituição reclamavam a
comprovação da má-fé do servidor; no entanto, a partir do julgamento do
Tema 1.009 (cuja linha de orientação é similiar à do Tema 979 na área
previdenciária) o ônus de provar a boa-fé passou para o servidor. E aqui é
importantíssimo ressaltar que o STJ modulou os efeitos dessa decisão,
conforme se infere do item 7 do julgado paradigma:
“7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da
controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido
distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão."

Desta feita, penso que a solução a ser dada ao presente Incidente de
Uniformização não pode desconsiderar o marco temporal de 19/05/2021,
quando houve a publicação do acórdão do REsp 1769306/AL (Tema
1.009), deve considerar a interpretação até então prevalente na
jurisprudência do próprio STJ, e que é bem ilustrada pelos seguintes
precedentes de ambas as Turmas de Direito Público:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE
VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ.
DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO MONTANTE
INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. I - A jurisprudência desta Corte Superior se
consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de
erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco
for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. II - A
restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é
decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido. III Recurso especial provido. (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO
INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NO ENQUADRAMENTO.
VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, "ao julgar o MS 19.260/DF, no dia 03/09/2014, da relatoria do
Min. Herman Benjamin, decidiu, por unanimidade, ser descabida a
devolução ao Erário de valores recebidos pelo servidor, nos casos em que
o pagamento reputado indevido se deu por erro de cálculo ou operacional
da Administração, o que evidencia a boa-fé objetiva do servidor no
recebimento da verba alimentar" (AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
12/11/2015). 2. No presente caso, verifica-se a existência de erro
exclusivamente da Administração, consubstanciado no equivocado
enquadramento da recorrente na Classe C, Nível I, da Tabela de Cargos e
Salários de Professores do SECITEC, equiparando, por consequência, seu
salário à remuneração de professor portador do título de mestre.
Descabida, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé pela
recorrente. 3. "O elemento configurador da boa-fé objetiva é a inequívoca
compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento"
(REsp 1.657.330/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe 25/04/2017). 4. Recurso ordinário provido. (RMS 55.045/MT,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/03/2018, DJe 10/04/2018)
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543- C DO CPC/73.
PREJUDICADA
A
ANÁLISE.1. Esta
Corte
Superior
firmou

entendimento no sentido de que é incabível a devolução de valores
pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza
alimentar e da presunção de boa-fé. Confira-se: AgInt no REsp n.
1.598.380/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
27/9/2016, DJe 30/9/2016. 2. Outrossim, a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou-se no sentido de que
não há falar em repetição de verba remuneratória paga a maior por
equívoco da Administração na interpretação de lei e recebida de boa-fé
pelo servidor público, ainda que por erro administrativo operacional (REsp
n. 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Nesse sentido também: RMS n.
54.417/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
26/9/2017, DJe 11/10/2017. 3. Recurso Especial não provido. (REsp
1793496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019)
Aliás, cumpre ressaltar que o ministro Relator do Tema 1.009, ao propor a
afetação do aludido REsp como representativo de controvérsia em
02/05/2019, expressamente consigna a tendência da Corte de se ampliar
a aplicação do Tema 531 para as hipóteses de erro operacional ou de
cálculos, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão exarado na QO
no REsp 1769306/AL:
“Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes
firmadOs pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem
se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no referido tema
no sentido de que não se faz devida a repetição de valores pagos a servidor
público pela Administração Pública por erro operacional.”
Traçado esse panorama normativo e jurisprudencial, concluo que o
entendimento de que é incabível a restituição de verbas recebidas por
servidor público em virtude de erro operacional ou de cálculo da
Administração, salvo hipóteses de comprovada má-fé, deve
prevalecer na interpretação do direito para as ações ajuizadas até
19/05/2021 (publicação do Tema 1.009/STJ).

Do caso concreto
Firmadas essas premissas, não vislumbro delineada a má-fé imputada ao
autor no acórdão recorrido com base no simples fato de ele ter pleiteado
judicialmente a não incidência do PSS sobre a GACEN e o reconhecimento
administrativo do direito ao abono de permanência.
Claramente houve um erro operacional da Administração que, ao
calcular o abono de permanência que lhe era devido a partir da
incorporação do direito reconhecido na via judicial, não excluiu da sua base
de cálculo a parte que incidia sobre a GACEN; ou, a depender do que

ocorreu primeiro, que não recalculou o abono que já vinha sendo pago ao
autor por ocasião do cumprimento do título executivo judicial.
Cumpre sublinhar que a quantia em disputa não se traduz em impacto
significativo na remuneração do servidor a ponto de se presumir o erro
flagrante. A quantia devida a título de PSS sobre a GACEN não é vultosa
a ponto de gerar a percepção ictu oculi do erro, de modo que não vejo como
inferir a partir de sua inércia a má-fé que poderia autorizar a restituição dos
valores indevidamente percebidos em caráter cumulativo.
À luz dessas considerações, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Incidente de Uniformização, para julgar procedentes os pedidos iniciais
e condenar a União a se abster de descontar da remuneração do autor os
valores percebidos em duplicidade a título de PSS sobre a GACEN no
período de 23 de agosto de 2018 a 31 de janeiro de 2020, bem como a
devolver eventuais importâncias descontadas a esse título corrigidas nos
moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
É como voto.
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VOTO VENCEDOR

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 NÃOSUPRESA E DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA NA PERCEPÇÃO DOS

VALORES. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

E

1. O caso sob exame neste incidente regional é idêntico àquele objeto de
apreciação na 37ª TRU, ocasião em que este colegiado, seguindo a
proposta do Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, nos autos do
processo 0504152-04.2020.4.05.8101, fixou a seguinte tese:
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.
2. Verifico que o acórdão recorrido está de acórdo com o entendimento
firmado por esta TRU, de modo que o pedido de uniformização deve ser
desprovido.
3. Ante o exposto, nego provimento ao PU Regional.

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

Recife, 14 de março de 2022.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator
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Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por maioria,
negar provimento ao Incidente Regional de Uniformização, nos termos do

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

41. 0513240-40.2018.4.05.8100
Recorrente: Maria Auxiliadora Braga Castelo Branco
Adv/Proc: Mateus De Medeiros Dantas (DF058437 )
Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: AGU - Advocacia Geral Da União
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juíza federal Polyana Falcão Brito

VOTO - EMETA
DIREITOS ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
ADVOGADO PÚBLICO EM INATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE DESEMPENHO. PAGAMENTO POR
PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO.
VERBA DE DESEMPENHO. APLICAÇÃO DAS PREMISSAS FIXADAS PELO
STF NA ADI 6053/DF. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1 - Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, afetado como
representativo de controvérsia pelo Presidente da TRU 5ª Região, com o
seguinte
tema:
"Saber se a verba honorária de que trata a Lei 13.327/2016, devida aos
membros
da
advocacia
pública
federal,
tem
natureza
de caráter geral para fins de paridade de remuneração e
vantagens (quaisquer)
de
que
trata
o
artigo
189, caput
e
parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e artigo 7º, da Emenda Constitucional
nº 41/2003".

2 - O acórdão recorrido, da 1ª TR/CE, entendeu que o cálculo diferenciado
estabelecido no art. 31 da Lei 13.327/2016 não ofende a isonomia, uma vez que
a gradação contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para os
aposentados. Declarou que a remuneração decorrente de honorários de
sucumbência é verba de desempenho, "atrelada à atuação". Considerou,
também, que a sucumbência não se constitui de verba pública do ente a que se
vincula o advogado, não representando salário e nem havendo incidência de
contribuição previdenciária.
3 - O acórdão paradigma, da TR/RN, por sua vez, entendeu pela generalidade
da vantagem remuneratória, uma vez que a verba honorária é
paga sem qualquer vinculação com o desempenho pessoal e com o efetivo
exercício da advocacia pública, ressaltando que não haveria qualquer sistema
de avaliação ou pagamento por atuação concreta em processos identificados.
Concluiu, assim, que os honorários de sucumbência não têm caráter "pro labore
faciendo",
de
modo
que
se
deve
observar a regra da paridade remuneratória em sua distribuição entre ativos
e inativos.
4 - A divergência estabelecida, portanto, refere-se ao direito de o advogado
público federal aposentado, segundo a regra da paridade (art. 7º, EC 43),
receber honorários de sucumbência no mesmo valor daquele pago aos
advogados em atividade.
5 - O tema dos honorários de sucumbência dos advogados públicos foi
enfrentado pelo STF na ADI 6053/DF, em que foi redator do Acórdão o Min.
Alexandre de Moraes. Naquele julgado, a Suprema Corte definiu a natureza
remuneratória dos honorários de sucumbência, recebidos como
contraprestação de serviços realizados no curso do processo. Entendeu o STF
que tais verbas vinculam-se "indissociavelmente à própria natureza e
qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da
advocacia". Ainda segundo o STF, o pagamento dos honorários de
sucumbência aos advogados públicos "está intimamente relacionada ao
princípio da eficiência, consagrado constitucionalmente no artigo 37, pois
depende da natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados",
tratando-se de "modelo de remuneração por performace".
6 - Na ADI 6177/PR, relatada pela Min. Rosa Weber, o STF reassentou as
premissas lançadas na ADI 6053/DF, deixando ainda mais claro que "os
honorários
de
sucumbência
constituem
vantagem
de
natureza
remuneratória, por serviços prestados com eficiência, no desempenho da
função pública".
7 - Adotando-se as premissas fixadas pelo STF em relação aos honorários de
sucumbência devidos aos advogados públicos, tem-se que reconhecer a
natureza "pro labore faciendo" de tal verba, que não decorrem exclusivamente
do cargo, mas sim dos "serviços prestados com eficiência, no desempenho da
função pública" (ADI 6177), sendo "modelo de remuneração por performace"
(ADI 6053).

8 - A Lei 13.327/2016, ao estabelecer o direito aos honorários, bem como sua
forma de rateio, está em plena harmonia com as premissas do STF. Isso porque
a Lei excluiu do rateio de honorários aqueles que, apesar de terem direito à
remuneração do cargo efetivo, não estão no exercício de função no âmbito
federal, ainda que não estejam aposentados, conforme se vê do artigo 31, §3º,
a seguir transcrito:
Art. 31 [...]
§3º Não entrarão no rateio dos honorários:
I - pensionistas;
II - aqueles em licença para tratar de interesses particulares;
III - aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;
IV - aqueles em licença para atividade política;
V - aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo;
VI - aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à
administração pública federal direta, autárquica ou fundacional.
9 - De modo a resguardar os efeitos futuros de desempenho passado dos
advogados, a Lei 13.327/2016 previu, em favor dos aposentados, um período
decrescente de recebimento dos honorários, com redução gradual de 7% a
partir do segundo ano da aposentadoria, até chegar-se ao mínimo de 37%, no
10º ano, sendo mantido nesse percentual até o final da aposentadoria. Para os
novos advogados, previu-se um escalonamento crescente, com início em
metade dos honorários e acréscimo de 25% a partir do segundo ano. Tudo nos
termos dos incisos I e II do art. 31, "caput":
Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo
de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria,
para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei,
obtidos pelo rateio nas seguintes proporções:
I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro
ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos
percentuais após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes;
II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o
primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete)
pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se
o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria.
10 - Conforme assentado no acórdão recorrido, "a razão de ser da norma que
destinou verbas honorárias aos inativos foi a de recompor um trabalho pretérito
que potencialmente ainda é fato gerador de tal verba, sendo lógico que a

participação do inativo diminua com o decurso do tempo, já que cessará sua
atuação processual, contenciosa ou não. Cuida-se, assim, de um critério
razoável de distinção, que remunera melhor aqueles que, de fato, estão
participando do esforço conjunto de compor a totalidade da verba que será
rateada após o reconhecimento do direito pela legislação aplicável".
11 - Especificamente quanto à "falta de avaliação de desempenho", referida no
acórdão paradigma como elemento para caracterizar os honorários de
sucumbência como verba de caráter geral, acolho também as considerações do
acórdão recorrido, ao assentar que "tentar individualizar o labor de cada um"
dos advogados, é "coisa que não se adéqua ao caráter mutualista do fundo de
honorários".
12 - O legislador optou, considerando as peculiaridades do serviço jurídico
da União, em valer-se de um desempenho institucional para o rateio dos
honorários de sucumbência, em vez de uma análise individualizada do quanto
cada advogado teria contribuído, em cada processo, para o resultado
alcançado. Assim, a legislação não individualiza a atuação de cada advogado,
mas sim enfatiza o fato da colaboração em si para o montante total,
reconhecendo a unidade e a interdependência entre as diversas atividades
jurídicas dos setores da AGU para o sucesso efetivo da defesa em juízo, com
orientações, consultas, prestações de informações, antecipação de estratégias,
petições etc.
13 - Nada de estranho há nisso, visto que várias outras normas estabelecem
verbas de desempenho vinculadas a um resultado institucional (e não
individual), sem que isso transmude tais verbas em parcelas de natureza geral,
conforme precedentes do TRF da 5ª Região (AC 0801050-96.2014.4.05.8201,
Rel. Des. Federal Fernando Braga - Segunda Turma) e do STF (ARE
1.191.234/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.166.623/PE, Rel. Min. Roberto
Barroso; RE 1.155.861/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
14 - A avaliação do desempenho institucional, considerando as específicas
peculiaridades dos honorários de sucumbência, não pode ser feita pela própria
União, naturalmente. Afinal, os valores são fruto de condenação judicial, não
podendo a parte sucumbente ficar ao arbítrio daquela que se beneficiaria da
própria decisão. Assim, a avaliação de desempenho ocorre no momento do
arbitramento dos honorários pelos juízes, em cada processo judicial,
observando-se os parâmetros do art. 85 do CPC, ai compreendidos, inclusive,
o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, além do lugar de
sua prestação. Inclusive, é com base nessas avaliações que o valor recebido a
título de honorários pode ser impactado, para mais ou para menos, a cada mês.
No ponto, lê-se do voto do Min. Alexandre de Moraes, na ADI 6053/DF,
referindo-se aos honorários de sucumbência:
"...tais verbas são fixadas entre percentuais limitadores de um mínimo e de um
máximo, moduláveis precisamente em razão de determinados qualificativos
imputáveis ao serviço objeto da contraprestação.

É o que se pode constatar do § 2º do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de
Processo Civil), que regulamenta, em termos gerais, a percepção dos
honorários de sucumbência pelos profissionais da advocacia..."
15 - Parece ser importante registrar, também, que o artigo 31, II, foi objeto
da ADI 6053/DF, sem que o STF haja declarado sua inconstitucionalidade. As
peculiaridades de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, com sua causa de
pedir aberta e natureza objetiva de processo, conduzem à conclusão de que
a Suprema Corte, examinando a validade vertical da referida disposição
normativa, não encontrou violação a qualquer parâmetro constitucional.
16 - Por fim, entendo importante observar que, por expressa disposição legal
do art. 32 da Lei 13.327/2016, os honorários não integram a base de cálculo,
compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária do servidor público, o
que reforça a ausência de carater geral da vantagem, não incorporável para fins
previdenciários.
17 - Conclui-se, portanto, que a verba honorária de sucumbência devida aos
advogados públicos federais tem a natureza de verba de desempenho, paga,
nos termos da Lei 13.327/16, a partir do desempenho institucional, aferido pela
soma das avaliações realizadas no arbitramento judicial dos honorários. Tal
verba não pode ser caracterizada como "parcela geral de remuneração",
porquanto paga de modo variável, segundo o desempenho institucional e
apenas àqueles que estão no exercício das funções de advogado público
federal. A única exceção é exatamente o caso dos aposentados, disciplinado
no art. 31, II. Para eles, a Lei 13.327/16 assegurou a remuneração futura de
desempenho passado, estabelecendo a percepção de honorários pelos
aposentados durante 10 anos, em valores decrescentes, até chegar ao mínimo
de 37%, mantendo-se esse valor até a cessação da aposentadoria.
18 - O pagamento de honorários aos advogados públicos federais, nos termos
disciplinados pela Lei 13.327/16, configuram remuneração por performace e
estão em consonância com a Constituição e com a jurisprudência do STF, que
reconhece a possibilidade de pagamento diferenciado entre ativos e inativos,
para parcelas vinculadas ao desempenho institucional.
19 - Ante o exposto, conhece-se e nega-se provimento ao Pedido de
Uniformização, firmando-se a tese de que "a verba honorária de que trata a
Lei 13.327/2016 tem natureza de verba de desempenho, não se
comunicando por paridade de proventos e remunerações aos servidores
inativos".

Recife, 15 de março de 2021.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO

Juiz Federal Relator

Visualizado/Impresso em 16 de Março de 2022 as 17:50:22

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por maioria, NEGAR provimento ao pedido de uniformização nos termos do
voto do relator.

Recife, 14 de março de 2022.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Visualizado/Impresso em 24 de Maio de 2022 as 18:16:55
VOTO-VISTA
Cuida-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, afetado como
representativo de controvérsia pelo Presidente da TRU 5ª Região, com o
propósito de definir se “a verba honorária de que trata a Lei 13.327/2016, devida
aos membros da advocacia pública federal, tem natureza de caráter geral para
fins de paridade de remuneração e vantagens (quaisquer) de que trata o artigo
189, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990, e artigo 7º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003".
Após o brilhante voto do Relator, pedi vista dos autos para melhor estudar a
matéria, que estava também sob o escrutínio da Turma Nacional de
Uniformização no julgamento do representativo de controvérsia sob o tema 291,
que afinal foi decidido com a fixação da seguinte tese:

“A forma de rateio da verba honorária recebida por advogados
públicos aposentados, ainda que beneficiados pela regra da
paridade, prevista no art. 31, II, da Lei nº 13.327/2016, é
constitucional”.
Naquele colegiado, alinhei-me ao entendimento que conduziu à fixação da tese
vencedora, a qual está na mesma linha de orientação do voto aqui trazido pelo
Dr. Eduardo Vilar.
Diante desse cenário, e sem maiores delongas, acompanho o voto do eminente
Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Incidente Regional de Uniformização,
acompanhando a tese de que "a verba honorária de que trata a Lei 13.327/2016
tem natureza de verba de desempenho, não se comunicando por paridade de
proventos e remunerações aos servidores inativos".
É como voto.

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao retomar o julgamento do processo
em epígrafe, na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu,
por maioria, conhecer e negar provimento do Incidente Regional de
Jurisprudência, propondo a tese de que "a verba honorária de que trata a
Lei 13.327/2016 tem natureza de verba de desempenho, não se
comunicando por paridade de proventos e remunerações aos servidores
inativos". Acompanharam o Relator, Dr. Sérgio Murilo, Dr. Fábio Cordeiro,
Dr. Sérgio Abreu, Dra. Paula Emília, que votaram na 34ª Sessão da TRU, e
Dra. Polyana que apresentou voto-vista nesta 38ª Sessão da TRU.
Divergiram do Relator, Dr. Francisco Glauber, Dra. Kylce Anne, Dr. Flávio
Lima e Dr. Nagibe, que davam provimento ao recurso.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

42. 0501352-64.2020.4.05.8307
Recorrente: Dalson Holanda Cavalcanti De Andrade
Adv/Proc: João Ricardo Rezendo Ghesti (RS084369 )
Recorrido (a): União Federal e outro
Adv/Proc: AGU - Advocacia Geral Da União e outro
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza federal Polyana Falcão Brito

EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE
CAMPO. REAJUSTE. PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS ÀS DIÁRIAS. ART. 16 DA
LEI 8.216/91 E ART. 15 DA LEI 8.270/1991. SÚMULA 58 DA TNU.
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO AQUI ESTABELECIDO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei nº 8.216/1991, que dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos,
em seu artigo 16, prevê o pagamento de indenização aos servidores que se
afastarem do local de trabalho, sem direito à percepção de diárias. Por sua vez,
o art. 15 da Lei nº 8.270/91 estabeleceu que os reajustes da indenização de
campo observassem as mesmas datas e percentuais do reajuste das diárias.
2. A jurisprudência majoritária do STJ firmou-se no sentido de que deve ser
observado o percentual de 46,87% sobre o valor da diária para a indenização de
campo, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.270/91.
3. O Decreto nº 6.907/2009 estabeleceu como menor valor de diária a
importância de R$177,00 (cento e setenta e sete reais). Por conseguinte, não
pode a indenização de campo ter valor inferior a R$82,95 (oitenta e dois reais e
noventa e cinco centavos), correspondentes a 46,87% daquela diária.
4. Tal entendimento não vulnera o disposto na Súmula 58 da TNU, haja vista que
esta importância não leva em consideração o adicional de diária e equivale à
menor diária fixada para o Poder Executivo.
5. Incidente de Uniformização conhecido e provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo autor,
servidor público federal, contra acórdão emanado da Segunda Turma Recursal
de Pernambuco que confirmou a sentença de improcedência dos pedidos
deduzidos na inicial.
O autor ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido o direito ao pagamento
da indenização de campo no valor de R$82,95 (oitenta e dois reais e noventa e

cinco centavos) para cada dia trabalhado fora do domicílio sem incidência de
diária, sob o fundamento de que o artigo 15 da Lei nº 8.270/91 assegurou o
reajuste dessa verba nas mesmas datas e percentuais de revisão dos valores
das diárias, e que dita proporção não vem sendo observada pelo IBGE.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, tendo a Turma Recursal de origem
negado provimento ao recurso inominado do autor sob a seguinte
fundamentação:

“EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO IBGE. INDENIZAÇÃO DE CAMPO.
APLICAÇÃO DO ART. 16, DA LEI Nº 8.216/1991. MAJORAÇÃO DO
VALOR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DO PARTICULAR IMPROVIDO.
VOTO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, servidor do IBGE,
em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de
majoração do valor da indenização de campo.
2. Defende a parte autora que faz jus à indenização de campo no
percentual de 46,87%, o que equivale a R$82,95 (oitenta e dois reais e
noventa e cinco centavos). Alega que vem recebendo a rubrica em valor
a menor, equivalente a R$45,00 (quarenta e cinco reais).
3. Assim decidiu o Juiz singular:
“No mérito, cumpre inicialmente transcrever o teor do art. 16, da
Lei nº 8.216/1991:
‘Será concedida, nos termos do regulamento, indenização de Cr$
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.
Parágrafo único. É vedado o recebimento cumulativo da
indenização objeto do caput deste artigo com a percepção de
diárias’.
Posteriormente, com a edição da Lei nº 8.270/1991 (art. 15), a
indenização prevista no art. 16, da Lei nº 8.216/1991 foi elevada
para nove mil cruzeiros, devendo ser reajustada na mesma data e
percentual das diárias.

A regulamentação atual da indenização é dada pelo Decreto nº
6.907/2009 que prevê o valor de R$45,00. Por sua vez, o valor
mais baixo das diárias pagas pelo Executivo Federal é de
R$177,00.
Entendo que, no caso, não é devido o complemento pretendido
pelo autor. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário aumentar os
vencimentos de servidores públicos com fundamento em
isonomia, consoante o entendimento cristalizado na Súmula
Vinculante nº 37 do STF.
Por outro lado, o art. 16, da Lei nº 8.216/1991 prevê que a
indenização deverá obedecer ao disposto em regulamento, sendo
certo que o IBGE respeita o comando contido no Anexo II do
Decreto nº 5.992/2006 que promoveu o reajuste do valor da
indenização. Não há que se invocar, como na inicial, equiparação
ao percentual correspondente a 46,87% do valor atribuído às
diárias do Executivo Federal, prática vedada pelo art. 37, XIII, da
Constituição Federal.”
4. Com efeito, sem razão o recorrente. A indenização discutida nos autos,
prevista no art. art. 16, da Lei nº 8.216/1991, alterado pelo art. 15 da Lei n
8.270 de 1991, é regulada pelo Decreto nº 6.907/2009, cujo valor foi fixado
em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), conforme abaixo colacionado:

5. Destarte, deve a sentença ser mantida em todos os seus termos.”
No Pedido Regional de Uniformização o autor afirma que o acórdão recorrido
está em confronto com julgado da Terceira Turma Recursal de Pernambuco, que
em situação análoga decidiu a lide em sentido diametralmente oposto. Aponta
como paradigma de divergência o seguinte acórdão:

“EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
IBGE.
DIFERENÇAS DE INDENIZAÇÃO DE CAMPO DEVIDAS. RECURSO
INOMINADO DO IBGE IMPROVIDO.

VOTO
Trata-se de recurso inominado interposto pelo IBGE em face de sentença,
integrada pela de embargos de declaração, que julgou procedente o
pedido exordial, condenando o instituto ao pagamento dos valores a título
de diferenças de “indenização de campo” entre o que foi recebido pelo
autor (R$ 45,00) e o que era devido (R$ 82,95).

Em suas razões recursais, narra a recorrente que a indenização de campo
de que trata o artigo 16 da Lei nº 8.216, de 1991, alterado pelo artigo 15
da Lei nº 8.270, de 1991 e Decreto 6.907, de 2009, é de R$ 45,00 por dia
de deslocamento, e não R$ 82,95.
Relatado, fundamento.
De plano, da análise dos autos, verifico que a sentença não merece
retoques pelo que alinho-me ao expendido por aquele juízo a quo e com
fulcro no julgamento do AI 852.520 (AgRedD) pelo STF que entendeu que
a fundamentação per relationem pode ser utilizada pelo julgador, sem que
isso implique negativa de prestação jurisdicional, adoto as razões daquela
douta decisão guerreada, como fundamento desta decisão:
“...é importante ressaltar que o art. 16 da Lei nº 8.216/91 assegurou
aos servidores públicos da União o recebimento de verba quando
tivessem que realizar atividades externas que não possibilitassem
o recebimento de diárias.
Nesse sentido, o art. 15 da Lei n 8.270/91 reajustou a quantia
outrora instituída para “nove mil cruzeiros”, determinando o
reajustamento “na mesma data e percentual de revisão dos valores
de diárias”.
Conclui-se, assim, que o valor descrito pela lei (“nove mil cruzeiros”)
correspondia ao percentual de 46,87% do valor da diária, devendo
esse percentual acompanhar o cálculo da referida verba nas
progressões futuras, o que não ocorreu, uma vez que o Decreto nº
5.992/06 fixou o valor das diárias em R$ 177,00 (cento e setenta e
sete reais), mantendo, contudo, o valor de R$ 45,00 (quarenta e
cinco reais) para a verba de indenização de campo.
Vale ressaltar, outrossim, que esse raciocínio é explicitamente
albergado pela AGU que possui o enunciado nº 54 de sua súmula
nos seguintes termos: "A indenização de campo, criada pelo
artigo 16 da Lei nº 8.216/91, deve ser reajustada na mesma data
e no mesmo percentual de revisão dos valores das diárias, de
modo que corresponda sempre ao percentual de 46,87% das
diárias"
No mesmo sentido da súmula da AGU encontra-se a remansosa
jurisprudência pátria, cabendo destaque para o seguinte aresto do
egrégio TRF-5:
(...)
Nessa toada, sem reparos a sentença recorrida.”
(PROCESSO 0501123-19.2020.4.05.8303, Rel. Juiz Federal
CLAUDIO KITNER, Terceira Turma Recursal de Pernambuco,
julgado em 24/09/2020)

Instado a apresentar contrarrazões, o IBGE deduziu genericamente preliminares
relacionadas ao exame de admissibilidade e pugnou pelo desprovimento do
recurso.
Interposto o Incidente Regional de Uniformização, foi o mesmo admitido, vindo
os autos distribuídos por sorteio a esta Relatoria.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 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 da
mesma Região na interpretação da lei.
No caso concreto, tenho por suficientemente demonstrada a presença dos
requisitos exigidos para o conhecimento do presente incidente. Com efeito, o
acórdão recorrido entendeu que o valor da indenização de campo deveria
observar o disposto no Decreto 6.907/2009, que fixou a vantagem em R$45,00
(quarenta e cinco reais), ao passo que o acórdão paradigma acolheu a pretensão
formulada pelo autor para que a indenização de campo fosse calculada no
percentual de 46,87% do valor da diária, com fulcro no art. 15 da Lei nº 8.270/91,
o que representa a importância de R$82,95 (oitenta e dois reais e noventa e
cinco centavos).
Rogando vênia ao posicionamento sufragado no acórdão recorrido, penso que o
autor está com a razão. A Lei nº 8.216/1991, que dispõe sobre a remuneração
dos servidores públicos, em seu artigo 16, prevê o pagamento de indenização
aos servidores que se afastarem do local de trabalho, sem direito à percepção
de diárias, para realizarem trabalhos de campo.
Quanto ao valor devido a título de indenização, o art. 15, da Lei 8.270/91 assim
estabelece:
“Art. 15. A indenização criada pelo art. 16 da Lei n° 8.216, de 1991,
é fixada em nove mil cruzeiros e será reajustada pelo Poder
Executivo na mesma data e percentual de revisão dos valores de
diárias”.
Assim, considerando que ao tempo da edição da Lei nº 8.270/91 a importância
de nove mil cruzeiros representava 46,87% do valor fixado para a diária, deve
ser observado esse percentual na fixação do valor da indenização de campo
devida aos servidores públicos federais com fundamento no art. 16 da Lei nº
8.216/91, o que não vem sendo cumprido pela Administração.
Veja-se que a Súmula 54 da AGU, de 12/11/2010, está vazada nos seguintes
termos: "A indenização de campo, criada pelo artigo 16 da Lei nº 8.216/91, deve
ser reajustada na mesma data e no mesmo percentual de revisão dos valores
das diárias, de modo que corresponda sempre ao percentual de 46,87% das
diárias".

Nesse sentido também é uníssona a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça, consoante evidenciam os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
DA
FUNASA.
INDENIZAÇÃO DE CAMPO. REAJUSTE DAS DIÁRIAS. LEIS
8.216/91 E 8.270/91. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS.
POSSIBILIDADE. CORRESPONDÊNCIA AO VALOR DE 46,87%
DAS DIÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a
indenização prevista no art. 16 da Lei 8.216/91 deve ser reajustada
pelo Poder Executivo na mesma data e nos mesmos percentuais
de reajustes aplicados às diárias. 2. Agravo Regimental da
FUNASA desprovido. (AgRg no REsp 1273382/PB, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/05/2015, DJe 13/05/2015)
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE
VIOLADO. SÚMULA 284/STF. INDENIZAÇÃO DE CAMPO
INSTITUÍDA PELO ART. 16 DA LEI 8.216/91. REAJUSTE.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É deficiente a fundamentação do recurso especial que não indica o
dispositivo legal supostamente contrariado, por não permitir a
compreensão de questão infraconstitucional hábil a viabilizar o
trânsito do recurso, o que atrai o óbice previsto na Súmula n.
284/STF. 2. A indenização prevista no art. 16 da Lei 8.216/91 deve
ser reajustada pelo Poder Executivo na mesma data e percentuais
de reajustes aplicados às diárias. 3. O tribunal de origem decidiu
em harmonia com a orientação predominante desta Corte, incidindo
ao caso a Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"). 4. Agravo
regimental não provido. (AgRg no REsp 1321109/PB, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe
11/11/2015)
Nesse mesmo sentido colhem-se precedentes da Turma Recursal do Rio
Grande do Norte (Processo nº 0501398-56.2020.4.05.8403, Rel. Juiz Federal
FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES) e da Turma Recursal da Paraíba
(Processo 0502351-37.2017.4.05.8205, Rel. Juiz Federal SÉRGIO MURILO
WANDERLEY QUEIROGA), além de inúmeros julgados do TRF da 5ª Região.
É bem verdade que a partir da edição do Decreto nº 5.554/2005, que estabeleceu
o pagamento de um adicionais com percentuais diferenciados a depender da
cidade de deslocamento, foi estabelecida uma nova discussão a respeito da
repercussão desse adicional no valor das indenizações de campo, da qual
resultou a edição da Súmula 58 da TNU: “Não é devido o reajuste na

indenização de campo por força da alteração trazida pelo Decreto n.
5.554/2005.”
Entretanto, com a edição do Decreto nº 6.907/2009 foram fixadas diárias de
valores variáveis conforme o cargo e função ocupados pelo servidor, sendo certo
que a menor delas foi fixada em R$177,00, independentemente do adicional,
de modo que é de ser reconhecido em favor do autor o direito à percepção da
indenização de campo no montante de R$82,95 (oitenta e dois reais e noventa
e cinco centavos), correspondente a 46,87% do valor daquela diária.
É nessa perspectiva que, a meu ver, deve ser interpretado o julgado da Turma
Nacional de Uniformização no PEDILEF 0522890-50.2019.4.05.8400, para
afastar a majoração incidente sobre o adicional de diárias, por aplicação
analógica da Súmula 58, mas mantido o percentual de R$46,87% sobre o valor
da menor diária ali estabelecida.
À luz dessas considerações, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
Incidente de Uniformização, para julgar procedentes os pedidos iniciais e
condenar a União a pagar ao autor as diferenças devidas a título de indenização
de campo, observada a prescrição quinquenal a contar da propositura da
demanda, corrigidas nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
É como voto.

ACÓRDÃO
Vistos e discutidos, decide a Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao
Incidente Regional de Uniformização, nos termos do voto-ementa supra.
Recife, data do julgamento.
POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por maioria,
dar provimento ao Incidente Regional de Uniformização, nos termos do voto da
Relatora, vencido Dr. Fábio.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente

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

43. 0503161-74.2020.4.05.8312
Recorrente: Maria José Paraiso
Adv/Proc: Paulianne Alexandre Tenorio (PE020070D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juíza federal Polyana Falcão Brito

EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
ATRASADAS
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA QUE
DECIDIU A MATÉRIA À LUZ DA DISCIPLINA ANTERIOR À MP Nº 739/2016.
ALEGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO COM DCB VENCIDA.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte
autora contra acórdão da Primeira Turma Recursal de Pernambuco, que
confirmou a sentença de improcedência do pedido de pagamento de parcelas
atrasadas de benefício previdenciário.

No Incidente de Uniformização o demandante alega que a perícia judicial teria
atestado a permanência do quadro de incapacidade laborativa ao tempo da
cessação do benefício anterior, e que por isso faz jus ao pagamento dos
atrasados vencidos entre a data de cessação do benefício e a de concessão do
novo benefício por incapacidade.
Sustenta que o entendimento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de
afastar o direito aos atrasados por falta de pedido de prorrogação do benefício,
estaria em desconformidade com o da Segunda Turma Recursal do Ceará, para
quem seria desnecessária a apresentação de pedido de prorrogação como
condição para o pagamento das parcelas vencidas de benefício por
incapacidade temporária cessado quando ainda persistente o quadro
incapacitante.
Acrescenta, por fim, que “não houve autorização para ser feito pedido de
prorrogação (indeferimento – anexo 18, página 15). O benefício foi despachado
já com DCB implantada e sem pagamento de benefício (anexo 20)”. O acórdão
recorrido decidiu a lide nos seguintes termos:
“EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
PAGAMENTO
DE
ATRASADOS.
ACORDO
JUDICIAL.
NECESSIDADE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. RECURSO
INOMINADO DO PARTICULAR IMPROVIDO.
– Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em
face de sentença que julgou improcedente o pedido de
pagamento de atrasados de auxílio-doença.
– Afirma o recorrente que “Trata-se de ação visando o pagamento
das parcelas entre 02/09/2018 até 06/11/2019.Esse período foi o
intervalo entre os recebimentos do NB 622.958.123-3 (recebido
entre 08/06/2017 até 01/09/2018) e do NB 632.245.428-9 (auferido
entre 07/11/2019 até atualmente)”. Defende que “mesmo sem
pedido de prrogaçação, se posteriormente ficar comprovada que a
cessação ocorreu em momento na qual o segurado permanecei
incapaz, deve o benefício ser restabelecido”.
– Observa-se que o auxílio-doença anteriormente recebido pela
parte autora foi concedido em decorrência de homologação de
acordo nos autos do processo nº 0509515-25.2018.4.05.8300.
Consta expressamente dos termos do acordo que a “Não solicitada
a prorrogação do benefício, o mesmo será cessado na data prevista
neste acordo(DCB), independentemente de qualquer notificação ao
segurado ou de nova perícia”.
– Sendo assim, não vejo como reformar a sentença atacada, que
adotou entendimento exemplar sobre a matéria. Invoco-a como
razão de decidir, para todos os fins. Passo a citá-la:
Analisando o contexto dos autos, em consonância com
as duas ações anteriormente proposta pela parte autora,

também relacionadas ao benefício por incapacidade,
verifico que não merece prosperar a pretensão autoral.
Ora, sustenta, em síntese a parte autora, ter o INSS
incorrido em equívoco ao cessar o benefício de auxíliodoença n.º 622.958.123-3 em 30/09/2018, pois a
demandante permaneceria incapacitada para as suas
atividades laborais.
Ocorre que, supracitado benefício por incapacidade fora
implantado em decorrência de acordo judicial firmado
pela parte autora nos autos do Processo n.º 050951525.2018.4.05.8300, o qual, inclusive, fora expresso no
tocante à data de cessação do benefício.
Por oportuno, transcrevo trecho da ata de audiência
realizada em citado processo:
“ (...)
3) Antes de iniciados os trabalhos, a magistrada
questionou a parte autora e ao INSS se há possibilidade
de transigirem, face à proposta de acordo apresentada
nos autos (anexo 13).
4) O INSS reafirmou a proposta de acordo nos autos,
fazendo a correção a respeito da DCB que, no
documento anexo aos autos consta como 01/09/2018,
sendo retificada para 30/09/2018, com o pagamento de
80% dos atrasados. A parte autora manifestou
concordância com os novos termos propostos.
5) Encerrada a instrução, a magistrada determinou a
conclusão dos autos para sentença homologatória
da transação firmada entre as partes. (...)”
Não bastasse, no termo de acordo em questão encontrase expressamente previsto a necessidade, em caso de
eventual persistência da incapacidade laboral, de
apresentação de pedido de prorrogação da seara
administrativa, in verbis:
“(...)
13 - O segurado terá a opção de solicitar
administrativamente a prorrogação do benefício, na
hipótese de entender que não terá condições de retorno
ao trabalho na data indicada como DCB. Esse
requerimento poderá ser feito PELO SEGURADO tanto
em uma Agência da Previdência Social, como também
pelos canais remotos (internet e 135), nos 15 (quinze)
dias que antecedem a cessação do benefício (DCB),

nos termos do item 2.2.1 do Memorando-Circular
Conjunto nº 7 /DIRSAT/DIRBEN/PFE/DIRAT/INSS;
14 - Não solicitada a prorrogação do benefício, o mesmo
será cessado na data prevista neste acordo (DCB),
independentemente de qualquer notificação ao
segurado ou de nova perícia. (...)” (anexo 13, do
Processo n.º 0509515-25.2018.4.05.8300)
Portanto, ao cessar o benefício em 30/09/2018, diante
da inexistência de apresentação de pedido de
prorrogação, o INSS estava cumprimento os termos do
acordo, não havendo, assim, que se falar em “equívoco”
cometido pela autarquia previdenciária e, por
consequencia, em reconhecimento do direito a
recebimento de “valores atrasados”.
Do exposto, a improcedência é medida que se impõe.
– Recurso improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.”
Para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, o recorrente indicou o
seguinte paradigma da Segunda Turma Recursal do Ceará:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO
DE
PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO QUE SE PRETENDE O
RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ É ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N.º
739/2016. ADEMAIS, A DOCUMENTAÇÃO INIDICA QUE O
AUTOR FOI SUBMETIDO A EXAME DE REVISÃO NA DATA DO
CANCELAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
- Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença
que julgou procedente pedido de restabelecimento d auxíliodoença.
- Em suma, sustenta que não houve pedido de prorrogação do
auxílio-doença, motivo pelo qual o feito deveria ser extinto sem
julgamento de mérito. (...)
- No que concerne à chamada alta programada judicial em
benefícios de auxílio-doença, a Turma Nacional de Uniformização,
em sede de representativo de controvérsia (PEDILEF nº 050077449.2016.4.05.8305, Rel. Juiz Federal FERNANDO MOREIRA
GONCALVES, Sessão de 19/4/2018), cujo objetivo era definir os
reflexos das alterações trazidas pela Medida Provisória nº 739, de
7 de julho de 2016, e pela Medida Provisória nº 767/2017,
posteriorente convertidas na Lei nº 13.457, de 26 de junho de 2017

(§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991), fixou as seguintes teses:
(...) b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei
n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada,
sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia
para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado
poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de
pagamento até a realização da perícia médica. (...)
- No caso dos autos, o termo inicial do auxílio-doença é na sua Data
de Entrada do Requerimento - DER em 14/11/2011, antes da
edição da Medida Provisória n.º 739, de 07/07/2016.
- Portanto, não é o caso de se aplicar as regras referentes à
necessidade do pedido de prorrogação. Caberia ao INSS
demonstrar que convocou o autor para revisão.
- E há até prova disso (anexo 02, páginas 06 e 07),
ondepodemos verificar que o autor foi submetido a exame de
revisãoem 06/06/2018, mesmo dia da DCB.
- Ou seja, também não houve tempo hábil para pedido de
prorrogação, mais um motivo pelo qual o argumento do INSS
não se sustenta.
- Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.
(Processo nº 0502497-31.2019.4.05.8101 - 2ª Turma Recursal do
Ceará - Relator: Gustavo Melo Barbosa - Julgamento em
29/04/2020)
O Incidente de Uniformização foi inadmitido na origem com fulcro na Súmula 42
da TNU, tendo entendido o órgão de admissibilidade que a pretensão de reforma
da decisão esbarraria no revolvimento da matéria de fato. Interposto agravo nos
próprios autos, subiram os autos à Turma Regional de Uniformização, onde
também houve decisão de negativa de seguimento vazada nos seguintes
moldes:
“Consoante dispõe o artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido
de uniformização quando houver divergência entre decisões sobre
questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na
interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito
material, evitando-se soluções jurídicas divergentes para casos
similares.
Sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional.
Portanto, ele não se destina a reexaminar matéria fático-probatória,
restando impossibilitada a discussão acerca do enquadramento de
fatos em determinadas hipóteses jurídicas.

Contudo, verifica-se que tanto a decisão colegiada recorrida quanto
os acórdãos paradigmas tiveram como fundamento as
documentações apresentadas dos autos respectivos. Nesse
diapasão, a argumentação trazida aos autos diz respeito a
questões de fato, uma vez que ataca os fundamentos do acórdão
impugnado para adentrar na valoração do acervo probatório que
instruiu o processo, e, consequentemente, reclamando a reanálise
de provas, impossibilitando a caracterização do incidente.
O julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade,
tampouco interpreta a lei federal de forma a divergir de qualquer
outro entendimento jurisprudencial. Dessa forma, deve ser aplicada
a Súmula nº 42, da TNU, segundo a qual “Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de
fato”.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.”
Interposto agravo interno contra esta decisão do Juiz Coordenador, vieram os
autos distribuídos por sorteio.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 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 da
mesma Região na interpretação da lei.
Como é cediço, é ônus do recorrente demonstrar a efetiva existência de
dissídio jurisprudencial. Trata-se de requisito específico de admissibilidade
dessa espécie recursal que no caso concreto não foi satisfatoriamente cumprido
pelo requerente pelas razões doravante explicitadas.
Da leitura das razões apresentadas no recurso inominado, após o julgamento de
improcedência, o autor abraçou a tese de o pedido de prorrogação seria
irrelevante para fins de pagamento das parcelas de benefício uma vez que
o que importava era a prova da efetiva incapacidade laborativa ao tempo
da cessação do benefício. É o que se extrai do seguinte excerto do recurso
inominado:
“Porém, entendemos que mesmo sem pedido de prorrogação, se
posteriormente ficar comprovada que a cessação ocorreu em
momento na qual o segurado permanecia incapaz, deve o benefício
ser restabelecido.
E foi isso que ocorreu. Ao analisar a DII verificada judicialmente
notou-se que a autora fazia jus à cobertura previdenciária desde a

data de cessação do auxílio- doença anterior (NB: 6229581233),
em 02/09/2018.
Importante observar que a jurisprudência da TNU autoriza que
mesmo sem prévio requerimento administrativo de prorrogação é
possível o restabelecimento de um benefício.”
Decerto, esse foi o único argumento esgrimido pelo recorrente por ocasião do
julgamento, de modo que seria imprescindível que se trouxesse um paradigma
apto a reforçar essa tese, o que não ocorreu.
Conforme se depreende da leitura do julgado da Turma Recursal do Ceará
(acima transcrito), os fundamentos que levaram o colegiado a reconhecer o
direito aos atrasados foram: i) o fato de a DER do benefício ser anterior à MP
739, de 07/07/2016, não se lhe aplicando as regras referentes à alta programada;
e ii) o fato de a DCB ter ocorrido no mesmo dia da perícia de revisão, sem
oportunidade para que fosse apresentado pedido de prorrogação de benefício.
Como se vê, em nenhum momento aquela Turma Recursal afirmou a
dispensabilidade de apresentação de pedido de prorrogação em se tratado
de benefício concedido após a MP 739/2016, com DCB pré-estabelecida,
não restando assim comprovado o alegado dissídio jurisprudencial
relativamente a essa questão de direito.
Por fim, no que concerne às alegações de que não teria havido autorização para
ser feito o pedido de prorrogação porque o benefício teria sido despachado com
DCB cessada, cumpre registrar que trata-se de inovação recursal não levada ao
conhecimento das instâncias ordinárias.
Desta feita, é inviável o conhecimento do recurso quanto a este ponto seja pela
ausência de prequestionamento (inovação recursal) quanto pelo fato de que tal
exame demandaria o revolvimento da matéria de fato, o que é inviável em sede
de incidente de uniformização – Súmula 42 da TNU.
À luz dessas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo-se a decisão de INADMISSÃO do Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência.
É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos, decide a Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao
agravo interno, mantendo a decisão de INADMISSÃO do Incidente Regional de
Uniformização, nos termos do voto-ementa supra.
Recife, data do julgamento.

POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da
Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

44. 0515342-20.2018.4.05.8202
Recorrente: Nilzete Vieira Da Costa
Adv/Proc: Dinácio de Sousa Fernandes (PB014003 )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e outro
Adv/Proc: Procuradoria Federal e outro
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juíza federal Polyana Falcão Brito

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONTRA
INADMISSÃO DE PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO
QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA ANTERIOR.
MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 DA TNU. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE
DO
PEDIDO
DE
UNIFORMIAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ajuizada demanda de cunho indenizatório pela parte autora, o pleito foi julgado
improcedente no primeiro grau. Interposto recurso inominado, a Turma Recursal
da Paraíba julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de
interesse de agir, eis que a demandante já havia obtido édito judicial que lhe lhe
assegurava o retorno às funções típicas de seu cargo.
2. Nos termos da Súmula 43 da TNU, não cabe incidente de uniformização que
verse sobre matéria processual. Ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial, eis que os paradigmas acostados pelo recorrente dizem respeito
à própria questão de fundo, relativamente à qual não pousam controvérsias eis
que já decidida por processo com trânsito em julgado.
3. Agravo interno desprovido. Decisão de inadmissão do incidente de
uniformização que se mantém.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da
Presidência da TR/PB que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência, sob os fundamentos de que a celeuma é de natureza processual
(Súmula nº 43, da TNU) e ausência de similitude fática e jurídica entre os
acórdãos paradigma e recorrido (Questão de Ordem nº 22, da TNU).
A parte autora ajuizou a presente demanda objetivando que lhe fosse
reconhecido o direito à indenização por desvio de função no INSS, no período
de outubro de 2013 a janeiro de 2016, sob o argumento de que apesar de ter
obtido decisão judicial favorável em processo anterior, que reconheceu o desvio
e determinou o retorno às funções de origem, tal decisão foi descumprida pelo
INSS até os dias atuais. Aduz que a indenização paga na ação anterior somente
contemplou o período até setembro de 2013, e que ao menos até janeiro de 2016
(quando foi editado o Decreto nº 8.653/2016) faz jus ao pagamento de
indenização por desvio de função.
Em primeiro grau o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que
ela já tinha título executivo que lhe assegurava o retorno às funções típicas de
seu cargo, sem que tenha questionado perante o juízo da execução o
cumprimento da determinação. Aduz que a inércia em promover o cumprimento
da obrigação imposta ao ente público violaria a cláusula geral da boa-fé objetiva,
de modo a afastar a pretensão indenizatória.

A Turma Recursal da Paraíba, por sua vez, julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em acórdão vazado nos
seguintes moldes:
“VOTO-EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO.
MATÉRIA DISCUTIDA EM PROCESSO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
1. Trata-se de ação ajuizada por Nilzete Vieira da Costa, Técnica do
Seguro Social, em desfavor do INSS, pleiteando o reconhecimento do
exercício de atividades com desvio de funções, a partir de 01/10/2013,
bem como que o INSS seja condenado a indenizar as diferenças
remuneratórias em relação ao cargo de Analista do Seguro Social, durante
o período de 10/2013 até 01/2016.
2. O MM Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido, por entender
que, apesar de a pretensão já ter sido objeto de ação anterior, não houve
qualquer questionamento perante o juízo competente, de modo que é de
se presumir que houve cumprimento da decisão judicial.
3. A parte autora recorre, argumentando que, apesar de constar no
processo anterior a determinação no sentido de retorno às suas funções
de origem, ela continuou a exercer suas atividades com desvio de função,
de modo que faz jus à indenização pleiteada.
4. Nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade”.
5. Na hipótese dos autos, observa-se que a pretensão deduzida nos autos
já foi apreciada no processo nº 0501688-05.2014.4.05.8202, por meio do
qual foi julgado procedente o pedido autoral para condenar a parte ré a
pagar “indenização à parte autora no montante relativo à diferença entre
a remuneração do cargo efetivo do promovente e da remuneração de
analista do Seguro Social relativo ao período de setembro de 2009 a
setembro de 2013”, bem como para providenciar “o retorno do autor às
funções de origem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”.
6. No caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer
determinada no julgado, caberia à parte autora peticionar nos autos do
processo anterior solicitando as medidas judiciais cabíveis para o
cumprimento do decisium, sendo desnecessário o ajuizamento de nova
demanda pleiteando novamente a indenização.
7. Sendo assim, o caso é de extinção do processo sem resolução do
mérito, nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC.
Saliente-se, por fim, que, nos termos do §3º do art. 485 do CPC: “O juiz
conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado.”
A parte autora, ora agravante, sustenta que apesar de constar no processo
anterior a determinação no sentido de retorno às suas funções originárias e
precípuas, continuou a exercer suas atividades com desvio de função, e que por
essa razão faria jus à indenização pleiteada na presente demanda.
Para fins de demonstração da divergência, colacionou paradigmas da própria
Turma Recursal da Paraíba, da Segunda Turma Recursal de Pernambuco, da
Segunda Turma Recursal do Ceará e da Turma Nacional de Uniformização.
Inadmitido o incidente na origem, a parte atravessou agravo nos próprios autos,
os quais foram inadmitidos pelo Coordenador dos Juizados Especiais Federais
da 5ª Região. Interposto agravo interno contra esta última decisão, vieram os
autos distribuídos por sorteio.
É o breve relatório.

VOTO
Conforme relatado, o MM. Desembargador Federal coordenador dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região negou seguimento ao agravo nos próprios
autos atravessado pela parte autora. Pela clareza da fundamentação, peço
vênia para transcrever excerto daquela decisão, cujos fundamentos adoto
como razões de decidir:
“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 (grifou-se), tendo como objetivo uniformizar a correta
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material,
evitando-se, portanto, soluções jurídicas divergentes para casos
similares.
A parte autora colacionou os paradigmas da TR/PB (processo nº
0516079-23.2018.4.05.8202S),
(Processo
nº
051540108.2018.4.05.8202T) e (processo nº 0502126-86.2018.4.05.8203T).
Entende-se que, estes julgados, por serem da própria Turma Recursal de
origem não se prestam à caracterização de divergência apta a justificar o
conhecimento de incidente de uniformização. Sendo assim, estes,
portanto, configuram-se como inválidos.
Colacionou também paradigmas da 2ªTR/PE (processo nº 050049523.2017.4.05.8307S),
2ªTR/CE
(processo
nº
050253615.2016.4.05.8107T)
e
da
TNU
(processo
nº
050166808.2014.4.05.8204). Estes aduzem no sentido de que o servidor tem, de
fato, direito à percepção dos valores, isto é, indenização referentes à
diferença da remuneração pelo período trabalhado em desvio de função

tendo em vista que não é sua função precípua. Porém, verifica-se que
estes paradigmas não guardam similitude fática com o acórdão recorrido.
Isso porque, no caso dos autos, constata-se que " havendo eventual
descumprimento da obrigação de fazer determinada anteriormente,
caberia à parte autora peticionar nos autos do próprio processo anterior
nº 0501688-05.2014.4.05.8202 solicitando as medidas judiciais cabíveis
para o cumprimento do decisium, sendo desnecessário o ajuizamento de
nova demanda pleiteando novamente a indenização."
Deve incidir, portanto, a Questão de Ordem nº 22, da TNU, segundo a
qual: “É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática e jurídica com o acórdão paradigma”.
Ademais, torna-se impossível a reanálise do pedido da parte autora, uma
vez que já se tinha uma decisão acerca daquele assunto, sob pena de
recair em reanálise de coisa julgada. Por conseguinte, observa-se que
o fundo de direito do presente incidente é de natureza eminentemente
processual (coisa julgada). Desse modo, incide, na espécie, a Súmula nº
43 da TNU: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria
processual".
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado, nos termos do
art. 14, inciso V, alíneas “c” e “e”, da RESOLUÇÃO 586/2019 – CJF,
30/09/2019 (NOVO RITNU).”
Como bem destacado na decisão do eminente Desembargador Coordenador,
além de o acórdão recorrido versar sobre matéria estritamente processual, a
parte autora não se desincumbiu de coligir paradigma válido à comprovação da
alegada divergência jurisprudencial.
Com efeito, todos os paradigmas referidos dizem respeito à questão de mérito,
mas não houve o enfrentamento do fundamento central que levou à extinção do
processo sem resolução de mérito: a existência de coisa julgada e a inércia da
parte autora de adotar as medidas necessárias ao cumprimento do título
executivo judicial.
Desta feita, alinhando-me às razões expendidas na decisão supra transcrita,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo na
íntegra a decisão de INADMISSÃO do Incidente Regional de Uniformização.
É como voto.
ACÓRDÃO

Vistos e discutidos, decide a Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao
agravo interno, mantendo a decisão de INADMISSÃO do Incidente Regional de
Uniformização, nos termos do voto-ementa supra.

Recife, data do julgamento.

POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Federal Relatora

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da
Relatora.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Sérgio Murilo Wanderley Queiroga –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Flávio Roberto Ferreira de Lima – Presidente
da 1ª TR/PE, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE
45. 0504253-66.2019.4.05.8201
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Maria José Da Silva
Adv/Proc: Adriana Uchôa Arruda (PB019640) e outro
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho
VOTO-EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUINTE SEGURADO FACULTATIVO BAIXA RENDA. EFEITOS
DA FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO. MATÉRIA DECIDIDA
PELA TNU NO TEMA 285. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM ENTENDIMENTO DA TNU. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO
PROVIDO.
1 - Trata-se de pedido de uniformização manejado em face de acórdão da
TR/PB, em que reconheceu o direito à validação das contribuições de
segurado facultativo baixa renda, apesar da ausência de atualização das
informações do Cadúnico por mais de dois anos.
2 - Em sede de Pedido de Uniformização, argui a parte recorrente que o
entendimento da TR/PB diverge do entendimento da TR/SE e da TR/RN,
firmando nos acórdãos paradigmas, segundo o qual a ausência de
atualização do Cadúnico equivaleria a inexistência de inscrição, impedindo
a validação das contribuições vertidas na qualidade de segurado facultativo
baixa renda.
3 - Observo que a matéria objeto deste Pedido de Uniformização foi
recentemente decidida no âmbito da Turma Nacional de Uniformização, ao
julgar o Tema 285, em que restou fixada a seguinte tese:
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.
4 - Examinando o acórdão recorrido, constato que a solução jurídica ali
adotada está em consonância com a tese firmada pela TNU.
5 - Pedido de Uniformização 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 maioria, conhecer e NEGAR
provimento ao pedido de uniformização nos termos do voto do relator.

Recife, 14 de março de 2022.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Visualizado/Impresso em 25 de Março de 2022 as 19:43:59
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por maioria,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos
do voto do Relator, vencido 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

46. 0507826-38.2021.4.05.8300
Recorrente: Beatriz Campos Carrera
Adv/Proc: Defensoria Publica Da Uniao
Recorrido (a): União Federal
Adv/Proc: AGU - Advocacia Geral Da União
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. REQUERIMENTO ATÉ A
DATA LIMITE DE 02.07.2020, COM PREENCHIMENTO POSTERIOR
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º, III, DA LEI 13.982/2020.
MATÉRIA AFETADA COMO REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA
PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TEMA 297/TNU.
PEDILEF 5066302-16.2020.4.04.7100/RS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA
ORIGEM.
VOTO

Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela
parte autora à Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão
proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária de Pernambuco.
O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por Turmas Recursais da mesma Região na
interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001).
Nas razões do incidente de uniformização, a parte recorrente alega que o
preenchimento dos requisitos do auxílio-emergencial após 02.07.2020 não
impede a percepção do benefício. Cita como paradigma julgado da Turma
Recursal de Sergipe (processo nº. 0502249-92.2020.4.05.8501), que
concedeu o benefício, requerido dentro do prazo limite, mesmo a parte
tendo preenchidos os requisitos em momento posterior.
O acórdão recorrido, por sua vez, firmou entendimento no sentido de “é
imprescindível atender a todos os requisitos para a obtenção do benefício
dentro do lapso temporal 02/04/2020 a 02/07/2020, não sendo possível
novo requerimento e nem o direito ao benefício se se enquadrar em todos
os requisitos após essa data”.
De início, observo que, do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado
paradigma, apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento
quanto ao direito material posto em análise nos autos.
O cerne da divergência apontada consiste em definir se é possível a
concessão de auxílio emergencial, requerido até a data limite de
02.07.2020, quando preenchidos posteriormente os requisitos
estabelecidos no art. 2º, inciso III, da Lei 13.982/2020.
No entanto, a matéria em debate foi afetada como representativa de
controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização e encontra-se
aguardando julgamento nos autos do PEDILEF nº. 506630216.2020.4.04.7100/RS – tema 297, com a seguinte questão submetida a

julgamento: “Saber se a condição estabelecida no art. 2º, inciso III, da Lei
13.982/2020, para fins de concessão residual de auxílio emergencial, pode
ser satisfeita depois do requerimento administrativo realizado antes da data
limite de 02/07/2020, mas dentro do prazo de prorrogação do benefício pelo
Decreto 10.412/2020".
Assim sendo, em aplicação analógica do art. 14, inciso II, alínea b, do novo
Regimento Interno da TNU, instituído pela Resolução nº. 586, de 30 de
setembro de 2019, cumpre determinar o sobrestamento do feito na origem,
para que a Turma Recursal, uma vez julgado o processo representativo de
controvérsia nº. 5066302-16.2020.4.04.7100/RS pela Corte Nacional de
Uniformização, adote as providências pertinentes a adequação ou
confirmação do julgado.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do
incidente de uniformização regional, apenas para determinar o
sobrestamento do feito na origem até o julgamento do PEDILEF n°.
5066302-16.2020.4.04.7100/RS e posterior adequação ou confirmação
do julgado à tese que vier a ser firmada, definitivamente, pela Turma
Nacional de Uniformização.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, por maioria, DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, APENAS PARA
DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM, nos
termos deste voto.

Recife, 14 de março de 2022.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Visualizado/Impresso em 25 de Março de 2022 as 19:33:21
Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu, por

unanimidade, dar parcial provimento ao incidente de uniformização, apenas para
determinar o sobrestamento do feito na origem, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

47. 0520650-97.2019.4.05.8300
Recorrente: Eduardo José Da Silva
Adv/Proc: Paulianne Alexandre Tenorio (PE020070D )
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

PROCESSO 0520650-97.2019.4.05.8300
VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. VISÃO MONOCULAR. CARACTERIZAÇÃO DE IMPEDIMENTO
DE LONGO PRAZO. ANALISE DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E PESSOAIS.
MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA TNU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente da TRU
que negou provimento a agravo contra decisão da presidência da Presidência
da 2ª TR/PE que inadmitiu o Pedido de Uniformização Regional interposto contra
acórdão daquele colegiado.
2. A decisão ora agravada, do Presidente da TRU, está fundada na aplicação da
Súmula 42 também da TNU.
3. O agravo interno manejado insurge-se contra a decisão recorrida
argumentando que este colegiado precisa uniformizar se “visão monocular com
capacidade parcial é considerada deficiência para fins de LOAS”.

4. Segundo entendimento consolidado da TNU, a configuração de impedimento
de longo prazo envolve a conjugação de fatores médicos e condições pessoais
do requerente, conforme súmula 29 da TNU, que assim dispõe:
Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993,
incapacidade para a vida independente não é só aquela
que impede as atividades mais elementares da pessoa,
mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento.
5. O acórdão recorrido, referindo-se ao exame médico e social, analisou a
situação específica da parte autora, nos seguintes termos:
“...há incapacidade parcial e permanente e que, por
enquanto, o autor pode desenvolver as atividades
laborativas que sempre desenvolveu...”
6. Houve, portanto, uma análise de provas sobre o impacto da cegueira
monocular no contexto pessoal do autor. Rever tal conclusão ensejaria
reanalisar as provas e os fatos da causa, o que é impossível nesta instância
uniformizadora.
7. Registre-se, por fim, que nos termos do precedente PEDILEF 500005230.2021.4.90.0000, TNU, a cegueira monocular não enseja, automaticamente, a
concessão de BPC.
8. Ante o exposto, 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 ao agravo interno nos termos do voto do relator.
Recife, 14 de março de 2022.
JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, 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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

48. 0503940-62.2020.4.05.8107
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Francisca Francinalva Paulino Peixoto
Adv/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007 )
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho

VOTO-EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. PERCEPÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE EM VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL.
FLEXIBILIZAÇÃO DE CRITÉRIO ECONÔMICO PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO COMO RESTRITIVO DA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA “RATIO DECIDENDI” FIXADA PELO
STJ PARA SITUAÇÃO ANÁLOGA. FLEXIBILIZAÇÃO POSSÍVEL
QUANDO HOUVER SUPERAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO EM
VALOR ÍNFIMO E ESTIVER MANTIDO O CARÁTER DE SUBSISTÊNCIA
DO TRABALHO RURAL.

1 - Trata-se de pedido de uniformização manejado em face de acórdão da
2ª TR/CE, em que se reconheceu a qualidade de segurada especial da

parte autora, apesar da percepção de pensão por morte urbana em valor
pouco superior ao mínimo, “uma vez que o contexto familiar e as suas
despesas não dispensam o exercício da atividade rural para a subsistência
da família”.

2 – Em sede de Pedido de Uniformização, argui a parte recorrente que o
entendimento da 2ª TR/CE diverge do entendimento da TR/RN, firmando
no acórdão paradigma, segundo o qual a percepção de pensão por morte
urbana em valor superior a um salário mínimo durante o período de
carência desnatura a qualificação do segurado como especial.

3 – Observo que a Lei 8.213/91 caracteriza como segurado especial aquele
que desempenha a atividade agrícola em contexto no qual “o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar” (art. 11, VII, c/c §1º).

4 – O parágrafo 9º do art. 11 da Lei 8.213/91, por sua vez, estabelece que
não se caracteriza como segurado especial aquele que possuir outra fonte
de rendimento, salvo as exceções ali indicadas, dentre as quais está renda
proveniente de “benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílioreclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação
continuada da Previdência Social” (inciso I).

5 – A discussão que se coloca em perspectiva no presente caso, portanto,
é a de definir se o limite de um salário mínimo de renda proveniente de
benefício previdenciário apto a excluir o segurado da categoria de especial
é rígido ou pode ser flexibilizado, no caso concreto.

6 – Examinando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico
que aquela corte de uniformização já analisou situação de flexibilização de
critério econômico previsto na legislação como limitador para acesso a
benefícios previdenciários. Em diversos precedentes, o STJ, debruçandose sobre o limite do salário de contribuição para caracterização de
segurado baixa para fins de auxílio-reclusão, definiu que o critério
econômico absoluto previsto na legislação previdenciária pode ser
flexibilizado no caso concreto, se a diferença for ínfima, segundo apuração
do caso concreto.

7 – O norte interpretativo firmado pelo STJ é o de que a finalidade de
proteção social da previdência social não se compatibiliza com um limite
rígido, quando o caso concreto evidenciar uma superação ínfima do
parâmetro econômico fixado na legislação. Veja-se, a título exemplificativo,
os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO
CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, AINDA QUE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO
SEGURADO SUPERE O VALOR LEGALMENTE FIXADO COMO
CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA
FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA.
1. (...)2. Quanto ao pedido de concessão do auxílio-reclusão, a
jurisprudência do STJ admite a flexibilização do critério econômico
para a concessão do auxílio-reclusão, notadamente quando a
diferença entre a remuneração do preso e o teto legal for ínfimo, como
ocorre no presente caso.3. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1917246/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO
ECONÔMICO. PROTEÇÃO SOCIAL DOS DEPENDENTES DO
SEGURADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu: "nos termos da IN
77/2015, para ter direito ao beneficio, a renda mensal do(a) detento(a)
deveria ser inferior a R$ 1.025,81, à época da prisão (art. 13 da EC 20/98).
O recluso estava empregado quando do encarceramento. Mantinha vínculo
com a empresa CEI Comércio e Instalações Elétricas desde 16/06/2014,
registro de salário em CTPS de R$ 1.067,00. A remuneração constante do
sistema CNIS é parcial, de R$ 533,50. Assim, deve ser utilizada a renda
constante da CTPS.
Mesmo se verificada a última remuneração integral, relativa ao vínculo
anterior (03/03/2014 a 28/05/2014, empresa Sullivan Stefani), o limite
estaria extrapolado, já que a remuneração foi de R$ 1.111,32 em
abril/2014. Ultrapassado o limite legal para o recebimento do beneficio, em

qualquer das hipóteses acima, com o que o beneficio não pode ser
concedido" (fl. 133, e-STJ).2. (...)
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a flexibilização
do critério econômico para deferimento do beneficio de auxílioreclusão, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o
valor legalmente fixado como critério de baixa renda, quando for
necessária a proteção social dos dependentes do segurado, como no
caso dos autos. No mesmo sentido: AREsp 589.121/SP, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, DJe 28/4/2015; REsp 1.694.029/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 12/9/2017; REsp 1.754.722/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe 24/8/2018; REsp 1.742.998/RS, Min. Sérgio
Kukina, 13/06/2018; REsp 1.656.708/SP, Min. Mauro Campbell Marques,
7/4/2017; AREsp 585.428/SP, Min. Regina Helena Costa, 17/9/2015;
AREsp 590.864/SP, Min. Sérgio Kukina, 14/8/2015.(...)
(REsp 1759338/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

8 – Aplicando-se à presente controvérsia a “ratio decidendi” do STJ na
situação análoga antes indicada, concluí-se que é possível a flexibilização
do limite de um salário mínimo previsto no art. 11, §9º, I, da Lei 8.213/91,
quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem uma superação
mínima, em que se mantém o caráter de subsistência da atividade agrícola.

9 – No caso concreto, o acórdão recorrido adotou exatamente esse
entendimento, segundo a avaliação da prova dos autos, nos seguintes
termos:

(...) fato de perceber uma pensão por morte urbana com valor um pouco
superior ao mínimo, não tem o condão de afastar a sua qualidade de
segura especial, uma vez que o contexto familiar e as suas despesas não
dispensam o exercício da atividade rural para a subsistência da família.

10 – Ante o exposto, nego provimento ao pedido de uniformização, fixando
a seguinte tese: “é possível a flexibilização limite de um salário mínimo
previsto no art. 11, §9º, I, da Lei 8.213/91, quando as circunstâncias do
caso concreto evidenciarem uma superação mínima, em que se
mantém o caráter de subsistência da atividade agrícola”.

Recife, 14 de março de 2022.

JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO
Juiz Federal Relator
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Certidão de Julgamento da 38ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe,
na 38ª Sessão da TRU, realizada, em 14 de março de 2022, decidiu,
preliminarmente, por maioria, conhecer o Incidente Regional de Uniformização
de Jurisprudência, vencido, nesta parte, Dr. Nagibe, e, no mérito, houve empate,
de um lado para dar provimento ao recurso segundo votos de Dr. Sérgio Murilo,
Dra. Polyana, Dr. Flávio, Dr. Sérgio Brito, Dr. Nagibe e de outro lado votando
para negar provimento, Dr. Eduardo, Dr. Glauber, Dr. Fábio, Dra. Paula e Dra.
Kylce. Pediu vista, ao final, o Presidente da TRU.
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 de Abreu Brito - Presidente da TR/AL (em
substituição ao titular), Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves Presidente da TR/RN, Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça Presidente da 2ª TR/PE , Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima – Presidente da
TR/SE, Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente
da 2ª TR/CE, Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto– Presidente da 3ª TR/CE
, Juíza Federal Polyana Falcão Brito - Presidente da 3ª TR/PE e Juiz Federal
José Eduardo de Melo Vilar Filho – Presidente da 1ª TR/CE. Presidiu o
julgamento o Exmo. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza.
Secretaria da TRU

