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Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE
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RELATOR CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA – PRESIDENTE DA TR/RN

1. 0502440-72.2017.4.05.8104
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Luiz Gonzaga Rosa de Pinho
Advogados: Antônio Carlos Cardoso Soares – OAB/CE 008928 e JOSÉ Olavo Bezerra
Mourão – OAB/CE 029436
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE.
TEMPO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. CÔMPUTO PARA FINS DE
CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência desta
Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência apresentado perante a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará,
por ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e paradigma
apresentado. O recorrente sustenta divergência em face de acórdão proferido pela
Turma Recursal de Sergipe.
2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos
aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
3. O acórdão proferido pela Turma Recursal de origem (TR/CE) julgou procedente o
pleito de concessão do benefício de aposentadoria por idade, esposando o entendimento
de que o tempo de serviço militar, além de computar como tempo de
serviço/contribuição, nos termos do art. 55, I, da Lei 8.213/91, também deve ser
considerado para fins de carência.
4. O INSS, em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade do cômputo de período
de prestação de serviço militar obrigatório, para fins de contagem de tempo de carência.
Aduz dissenso jurisprudencial em face de julgado proferido pela Turma Recursal de
Sergipe no sentido de que não se pode considerar que o autor cumpriu a carência, uma
vez que, no período de prestação de serviço militar obrigatório, não se exige o
recolhimento de contribuições previdenciárias.
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5. Na espécie, a questão controvertida repousa na análise da possibilidade de contagem
de tempo de serviço militar para fins de carência, mesmo sem a comprovação do
recolhimento de contribuições previdenciárias no período.
6. O tempo de serviço militar, nos termos do artigo 55, I, da Lei 8.213/91, deve ser
computado como tempo de contribuição.
“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 143 da
Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência
Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças
Armadas ou aposentadoria no serviço público; (...)”
7. Tal preceito é reiterado no Decreto 3.048/99, que, ao disciplinar a matéria em seu art.
60, IV, assim determina:
“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;”
8. Em que pese os institutos da carência e de tempo de contribuição não se confundirem,
a prestação de serviço militar não é uma faculdade do cidadão, mas sobretudo obrigação
imposta constitucionalmente, não sendo razoável admitir que o convocado tenha que ser
sacrificado com possível exclusão previdenciária decorrente da falta de contagem para
fins de carência,. daquele período em que esteve a serviço da Pátria.
9. No âmbito do serviço público federal, por exemplo, a Lei 8.112/90 (Estatuto dos
Servidores Públicos da União), no art. 100, reconhece que o tempo de serviço prestado
pode ser computado para todos os efeitos.
10. Ocorre que, no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, não há essa previsão
de contagem do tempo de serviço militar para todos os efeitos, o que, a princípio, não
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autorizaria seu cômputo para fins de carência. Porém, como o único óbice para tal seria
a falta de recolhimento de contribuição providenciária e, nessa circunstância, não
poderia fazê-lo na condição de contribuinte facultativo, é de se considerar que a Lei
9.796/1999 estabeleceu os critérios de compensação financeira entre o Regime Geral de
Previdência Social e os regimes próprios de previdência dos servidores da União, ou de
outro sistema de proteção social, nos casos de contagem recíproca de tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria.
11. Se o tempo de serviço militar é computado para todos os efeitos na esfera do serviço
público federal, a compensação financeira com o Regime Geral da Previdência Social,
prevista no artigo 3º da Lei 9.796/99, deve ser garantida pela União, ente público ao
qual o militar encontrava-se vinculado.
12. Oportuno salientar que a sentença reconheceu que o autor prestou serviço militar
obrigatório por todo o período entre 1970 até 1976. Note-se que tal fato, em nenhum
momento, foi impugnado pelo autarquia previdenciária.
13. Desse modo, além da contagem do tempo de serviço militar como tempo de
contribuição, deve-se admitir que esse tempo seja computado também para fins de
carência no Regime Geral da Previdência Social.
14. Esse entendimento alinha-se ao esposado em julgados de Tribunais Regionais
Federais, consoante se depreende nas linhas seguintes:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA MODALIDADE HÍBRIDA.
TRABALHO RURAL E URBANA RECONHECIDOS. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR.
CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. IDADE MÍNIMA IMPLEMENTADA.
APLICAÇÃO DAS LEIS N.º 11.718/2008 E N.º 8.213, ART. 48, § 3º. CONCESSÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. É devida a aposentadoria por
idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o período aquisitivo do
direito, a teor do disposto na Lei n. 11.718/08, que acrescentou § 3.º ao art. 48 da Lei
n. 8.213/91, contanto que cumprido o requisito etário de 60 (sessenta) anos para
mulher e de 65 (sessenta e cinco) anos para homem e o tempo correspondente à
carência mínima exigida. 2. O direito à aplicação da regra do artigo 48, § 3º, da Lei
8.213/91 abrange todos os trabalhadores que tenham desempenhado de forma
intercalada atividades urbanas e rurais. O fato de não estar o segurado
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode
servir de obstáculo à concessão do benefício. Precedentes do STJ. 3. O tempo de
serviço militar, além de expressamente ser computado 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. 4. O tempo de
serviço rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/91 pode ser computado para fins da
carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, ainda que não
tenha sido efetivado o recolhimento de contribuições. (...).(TRF4, AC 50007874

58.2016.4.04.7105, SEXTA TURMA, Rela tora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos
autos em 01/12/2017) (destaques acrescidos)
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CÔMPUTO DO
TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. 1. Para a percepção de Aposentadoria
por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se
homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento
do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91. 2.
O art. 55, I, da Lei 8.213/1991 traz expressamente a determinação para contagem,
como tempo de serviço, do tempo de serviço militar, inclusive o voluntário. (...) Esse é
o mesmo raciocínio já adotado por esta Relatoria para o cômputo do período de
recebimento de benefícios por incapacidade para fins de carência, localizado no
inciso III deste mesmo artigo 60. 3. Apelação da parte autora provida. (TRF 3ª
Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2023181 - 003835375.2014.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado
em 21/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/08/2017)
15. Diante desse cenário, 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.
16. Diante desse cenário, nego provimento ao agravo interposto pelo INSS.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria,
vencido Dr.Gilton, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos do voto do relator.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
maioria, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Vencido Dr.
Gilton Batista Brito. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos
Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz
Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente
da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz
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Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton
Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

2. 0509345-06.2016.4.05.8500
Recorrente: Givaldo Nunes do Amaral
Advogado: Dilson José de Oliveira Lima – OAB/SE 001047
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU INCIDENTE
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA
ESPECIAL. VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO.
APRESENTAÇÃO DE PPP ASSINADO POR SINDICATO DA CATEGORIA.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADO O USO DE ARMA DE
FOGO POR INTERMÉDIO DE PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM
AUDIÊNCA.
UTILIZAÇÃO
DE
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência
desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo interposto
para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado
perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, ao fundamento de que o recurso
interposto demandaria reexame de matéria de fato (súmula 42 da TNU).
2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos
aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
3. O acórdão proferido pela Turma Recursal de origem (TR/SE) entendeu que não
restou comprovado o uso da arma de fogo nos períodos de 01/10/1987 a 02/08/1989,
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07/10/1989 a 13/03/1990, 09/11/1990 a 10/01/1996, uma vez que o PPP foi assinado
por representante de sindicato
4. O INSS, por sua vez, trouxe paradigma da Turma Recursal do Rio Grande do Norte
admitindo o uso de PPP assinado exclusivamente por representante de sindicato, mas
com complementação de prova testemunhal do uso de arma de fogo.
5. Portanto, na espécie, a questão controvertida repousa na possibilidade de
produção de prova testemunhal para constatar o uso de arma de fogo, para fins de
enquadramento do período da atividade de vigilante como tempo especial.
6. Em princípio, impende destacar que o presente recurso deve ser conhecido, uma vez
que a questão trazida à baila não se trata de reexame de matéria fática, mas de
orientação acerca de valoração da prova, notadamente se o PPP assinado por sindicato,
e não pela empresa, pode ser corroborado com outros meios de prova, para fins de
comprovação do uso de arma de fogo, no desiderato de reconhecer atividade especial de
vigilante.
7. Esta Turma de Uniformização já assentou o mesmo entendimento sufragado no
julgado indicado pelo recorrente, conforme se pode verificar do seguinte precedente:
“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/ESPECIAL. COMPROVAÇÃO
DA ATIVIDADE ESPECIAL DE VIGILANTE ANTERIOR À
VIGÊNCIA DA LEI N. 9.032/95. EMPRESA EMPREGADORA
EXTINTA. COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO
POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de pedido de uniformização regional de interpretação
de lei federal interposto pela parte autora, com fundamento no art.
14, caput e §2º, da Lei nº 10.259/2001, sob o argumento de que o
aresto proferido pela 2ª Turma Recursal de Pernambuco diverge
do entendimento firmado pela 1ª Turma Recursal de Sergipe.
2. Alega que o acórdão recorrido tem o entendimento oposto ao
da 1ª Turma Recursal de Sergipe que em caso idêntico considerou
a prova testemunhal para fins de enquadramento de tempo de
serviço especial na atividade de vigilante.
3. No caso dos autos, o acórdão reformou a sentença não
reconhecendo o período trabalhado na função de vigilante, uma
vez que o PPP foi emitido pelo Sindicato, devido a extinção da
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empresa a qual exercia a referida função. Não considerando a
prova testemunhal.
4. Portanto, neste ponto o acórdão paradigma demonstra a
similitude fática entre os casos.
5. Em relação à atividade de vigilante/vigia cabível o
reconhecimento da especialidade da atividade por analogia à
função de guarda, conforme previsão contida no código 2.5.7 do
Decreto nº 53.831/1964, por equiparação à atividade de guarda
até a vigência da Lei 9.032/1995. Tal equiparação, contudo,
somente se afigura possível mediante comprovação de que o
segurado exercia a atividade com uso de arma de fogo
(periculosidade), conforme entendimento da Turma Nacional de
Uniformização.
6. O período em discussão é de 01/02/1990 a 01/07/1994. Ainda
que se trate de período anterior à Lei nº 9.032/1995 (no qual
vigorava a sistemática de enquadramento por atividade, para fins
de identificação de tempo de serviço especial), era necessário o
uso de arma de fogo para configuração da especialidade da função
de vigilante.
7. Em relação à periculosidade como vigilante, de fato, é
necessário o uso de arma de fogo. Entretanto, no caso especifico
dos autos, a empresa em que o segurado trabalhou foi extinta e
este não possui PPP nem LTCAT emitido pela empresa. Há nos
autos PPP emitido pelo Sindicato, que não fora reconhecido pela
Turma Recursal de origem. A questão é saber se nesse caso é
cabível ou não a prova testemunhal, para comprovar o uso de
arma de fogo.
8. Excepcionalmente no caso de se verificar se houve ou não uso
de arma de fogo, entendo que se deve valer dos meios de provas
válidos no Direito, inclusive a testemunhal. Explico.
9. O Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário
da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a
formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia. No
exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 370 do
NCPC, incumbe ao Juiz aquilatar a necessidade da prova dentro
do quadro probatório constante dos autos, com vistas à justa e
rápida solução do litígio, deferindo ou não a sua produção.
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10. É certo que, em se tratando de período de atividade laborado
em empresa que teve suas atividades encerradas, poderia se
indagar que seria cabível a perícia por similaridade. Contudo, a
questão fática atinente à utilização ou não de arma de fogo pode
ser solvida por prova testemunhal. Isso porque o fato a ser
comprovado (uso de arma de fogo) não é manifestamente
incompatível com a prova testemunhal, na medida em que a sua
constatação é ocular e independe de aferição técnica de um perito,
com é o caso, por exemplo, do agente nocivo ruído ou
determinado agente químico.
11. Na espécie, o fato de não haver provas técnicas nos autos que
comprovem o uso de arma de fogo não é óbice a considerar o
trabalho especial, nem impede que o juiz faça uma análise
sistemática do arcabouço probatório, mas especificamente dos
depoimentos colhidos em audiência, de modo a garantir o direito
cristalino do autor à conversão do tempo especial em comum no
período de 01/02/1990 a 01/07/1994. Frise-se a única questão
fática a ser solvida é se havia ou não o uso de arma de fogo no
referido período.
12. Dessa forma, a função exercida pelo recorrente e a submissão
ao fator de risco (periculosidade) comprovam a especialidade do
trabalho no período discutido.
13. Desta feita, conheço do incidente e dou provimento para
firmar a seguinte tese: tratando-se de empresa empregadora
extinta, a prova testemunhal poderá ser utilizada para a
constatação do uso de arma de fogo, para enquadramento do
período da atividade de vigilante como tempo especial, no
período anterior à vigência da Lei 9.032/1995, desde que
acompanhada de razoável início de prova material.
14. Assim, determino a devolução dos autos à Turma Recursal de
origem para aplicar o entendimento desta TRU. (TRU – Processo
nº 0506043-21.2015.4.05.8300, por maioria, Rel. Juiz Sérgio de
Abreu Brito, Julgado em 05 de junho de 2017).
8. Diante desse cenário, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em
dissonância com o entendimento desta TRU, dou provimento ao agravo interno
interposto pela parte autora, para conhecer e dar provimento ao incidente regional de
uniformização a fim de anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem, com o escopo de examinar a causa com a adequação do
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julgado à luz do entendimento desta TRU nos autos nº 0506043-21.2015.4.05.8300 ,
que fixou a seguinte tese:
“Tratando-se de empresa empregadora extinta, a prova testemunhal poderá ser
utilizada para a constatação do uso de arma de fogo, para enquadramento do período
da atividade de vigilante como tempo especial, no período anterior à vigência da Lei
9.032/1995, desde que acompanhada de razoável início de prova material.”
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria,
vencido Dr. Gilton, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto
pela parte autora, para conhecer e dar provimento ao incidente regional de
uniformização, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos
para aplicar a tese firmada pela nesta TRU nos autos nº 0506043-21.2015.4.05.8300.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
maioria, conhecer e dar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator.
Vencido Dr. Gilton Batista. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal
Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda
Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente
da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner
– Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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3. 0509224-71.2017.4.05.8102
Recorrente: Pedro Lemos de Oliveira
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA
DESTRANCAR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
LAUDO
PERICIAL
DESFAVORÁVEL. CAPACIDADE
LABORATIVA DEMONSTRADA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
REEXAME DE PROVAS E AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA DO PARADIGMA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência
desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo interposto
para destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado
perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, ao fundamento de que o recurso
interposto demandaria reexame de matéria de fato (súmula 42 da TNU).
2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de
declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator
ou do presidente.
3. Em suas razões, o requerente alega que houve demonstração do dissídio
jurisprudencial entre o julgado da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do
Ceará e paradigmas da Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe, que havia
anulado perícia contrária à prova dos autos e da 1ªTurma Recursal da Seção Judiciária
de Pernambuco, que decretou a nulidade da instrução probatória por não ter sido
realizada a prova pericial.
4. No caso em tela, o acórdão hostilizado negou provimento ao pleito autoral nos
seguintes termos: “No caso em espécie, verifica-se que a perícia médica, realizada
por médico de confiança do juízo (anexo 9), evidencia que, apesar de a parte
autora (49 anos, ajudante geral em cerãmica/desempregado) ser portadora de
"síndrome do manguito rotador e artrose do ombro", não há incapacidade definitiva
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ou temporária, apta à concessão do pleito. O perito segue aduzindo que o autor
tem capacidade laboral, no momento, para seu ofício profissional habitual.
Conclui-se pelo laudo médico-pericial que a parte requerente não apresenta
incapacidade laboral, podendo desempenhar suas funções sem maiores
problemas”. Como se observa claramente, a Turma Recursal recorrida examinou as
conclusões a que chegou o expert judicial em prerícia médica por ele realizada,
afastando qualquer mínima incapacidade laborativa a render ensejo à concessão de
benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
5. Com efeito, impende salientar que, do cotejo analítico entre os julgados contrapostos,
vê-se que os acórdãos indicados como paradigma não guardam exata similitude fática e
jurídica com o julgado recorrido, uma vez que não se discutiu ausência ou vícios
existentes na prova pericial, mas apenas a análise do perito judicial que rechaçou
qualquer incapacidade laborativa. Neste sentido, não pode ser transportado para a
hipótese dos autos os entendimentos firmados nos acórdãos paradigma, consoante
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).
6. O que se vê, na verdade, é uma tentativa de se rediscutir o laudo pericial
desfavorável, o que implicaria a reanálise de fatos e provas, insindicável para a hipótese
de incidente de uniformização, conforme Enunciado TNU n. 42 (Não se conhece de
incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato).
7. À vista das razões declinadas, nego provimento ao agravo interno interposto pela
parte autora.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do
relator.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
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os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

4. 0508587-54.2016.4.05.8200
Recorrente: Robson José Bezerra Eloy
Advo/Proc: Marcos Antonio Inácio da Silva (PB004007)
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira

VOTO VENCIDO
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MANEJADO PARA
DESTRANCAR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. SEGURIDADE SOCIAL.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. TESE FIRMADA EM
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DA TNU (TEMA 173).
CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL DO IMPEDIMENTO DE LONGO
PRAZO DESDE O INÍCIO DE SUA CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO
ANULADO. RETORNO À TURMA RECURSAL DE ORIGEM PARA
ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência
desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização de
Regional de Jurisprudência apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária
da Paraíba, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com
o entendimento da TRU. O recorrente sustenta divergência em face de acórdão
proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte.
2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de
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declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator
ou do presidente.
3. No caso em tela, o acórdão proferido pela Turma Recursal de origem negou
provimento ao pleito autoral de concessão do benefício assistencial ao deficiente,
considerando não haver impedimento de longo prazo de natureza física ou mental.
4. O recorrente sustenta que a acórdão impugnado diverge do entendimento da TR/RN,
que entende ser possível conceder o benefício assistencial mesmo a parte estando
incapaz de forma temporária, salientando que devem ser analisadas as condições
pessoais para determinar o grau de incapacidade, pouco importando que a
temporariedade do quadro incapacitante seja demasiada curta ou mais extensa.
5. Na espécie, a questão controvertida reside em saber se a deficiência do demandante
enseja na concessão do benefício assistencial previsto na Lei 8.742/1993.
6. Em julgado submetido à sistemática de representativos de controvérsia (PEDILEF
0073261-97.2014.4.03.6301 - Tema 173), a TNU alterou o enunciado da Súmula 48,
nos seguintes termos:
“Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é
imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com
duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a
data do início de sua caracterização.”
7. Nesse leading case, merece destaque o seguinte trecho do voto condutor:
“Essa Turma Nacional de Uniformização, por meio da Súmula 48 da
TNU, estabeleceu que “a incapacidade não precisa ser permanente para
fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada.” A
única crítica que faço ao aludido enunciado é que ao invés de
“incapacidade”, nos termos do atual regramento sobre a matéria,
deveria ter se referido à “deficiência” ou "impedimento de longo prazo"
e não à "incapacidade".
Todavia, em que pese a não exigência de impedimento de natureza
permanente, para fins de concessão do benefício à pessoa com
deficiência, esse impedimento deve produzir efeitos pelo prazo mínimo
de 2 (dois) anos. Insta destacar que, para apuração do lapso temporal
deste impedimento, sua duração deve ser contada desde a data do início
da sua caracterização, nos termos da conclusão da perícia judicial.”
8. Diante desse cenário, tendo em vista que a Turma Recursal de origem não analisou o
lapso temporal do impedimento à luz da nova redação da súmula 48 da TNU, dou
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provimento ao agravo interno, para conhecer e dar provimento ao incidente regional de
uniformização a fim de anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem, com p escopo de examinar a causa com a adequação do
julgado à luz do novo entendimento da TNU, que fixou a seguinte tese:
“Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito
de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de
incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de impedimento de longo
prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a
data do início de sua caracterização.”
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
VOTO VENCEDOR
VOTO-EMENTA CONDUTOR. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE
ENTENDIMENTO NO TOCANTE AOS CRITÉRIOS ADEQUADOS PARA A
DEFNIÇÃO DO IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO A QUE ALUDE O ART.
20 § 10 DA LOAS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA TESE DEFINIDA
PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO NO TEMA 173 DE SEUS
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. PRAZO DA INCAPACIDADE NO
INTERREGNO MÍNIMO DE DOIS ANOS QUE DEVE SER AFERIDO POR
CRITÉRIOS DE ORDEM MÉDICA E NÃO SOCIAL. APRECIAÇÃO
CONJUGADA DAS SÚMULAS 80 E 77 DA TNU. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE TODAS AS EVIDÊNCIAS PROBATÓRIAS CONSTANTE NS
AUTOS, DESDE QUE QUE RELACIONADAS À CIÊNCIA MÉDICA, E NÃO
APENAS AO LAUDO PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
VOTO-EMENTA CONDUTOR
Senhores Juízes membros deste e. Turma de Uniformização:
01. Adotando integralmente as condicionantes fáticas e as conclusões quanto à
admissibilidade do Pedido de Uniformização Regional trazidas no culto voto do nobre
relator, Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, ousei divergir, no mérito, do
provimento do presente agravo regimental tal qual fazia Sua Excelência, mercê das
razões que a seguir indico:
02. A questão trazida ao debate decorre da tese que foi, recentemente, firmada pela
Turma Nacional de Uniformização – TNU, no PEDILEF nº 007326197.2014.4.03.6301, que gerou o Tema 173 de seus representativos de controvérsia.
Reproduzo-a aqui: “para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente
com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de
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impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no
caso concreto, desde a data do início da sua caracterização”.
03. A partir daí surge a subsequente controvérsia ora em discussão, qual seja, a de saber
que critérios devem ser utilizados para que se venha a definir o impedimento de longo
prazo mencionado tanto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em seu art. 20
§ 10, como no referido temário 73 dos representativos da TNU.
04. O nobre relator entende, firme na Súmula 80 do Órgão de Cúpula dos Juizados
Especiais Federais que a análise deve considerar a possibilidade de utilização de perícia
social. De fato, o verbete em menção é didático em destacar que a definição da
incapacidade para o Benefício de Prestação Continuada – BPC deve, necessariamente,
sindicar as condições sócio-existencias do interessado, verbis:
Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da
Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e
pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é
necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências
aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.
05. Respeitosamente, como dito, ousei divergir da conclusão apresentada, pois parece
que, ao editar a novel orientação constante da solução da controvérsia estabelecida no
tema 173, a Turma Nacional pretendeu esclarecer que, no ponto, ou seja, no relativo à
definição do prazo em si mesmo da definição da incapacidade por longo prazo, vale
dizer, com interregno mínimo de dois anos, deveriam ser utilizados critérios unicamente
relacionados com os aspectos técnicos da moléstia, vale dizer, em razão das evidências
médicas trazidas aos autos.
06. Parece-me assim, porque, se bem entendido os precedentes anteriores da mesma
TNU, que admitiam a flexibilização do lapso temporal mínimo estabelecido pelo
legislador, verificava-se que, na prática, tal fluidez na aplicação do dispositivo decorria,
justamente, quando as evidências sociais evidenciavam um quadro de vulnerabilidade
ainda quando a prova médica dava pela impossibilidade de concessão pela manutenção
da incapacidade dentro daquele prazo. A mudança interpretativa somente pode
significar, portanto, desejo de que tais critérios sociais não possam ser usados para
justificar a extensão de período inferior a dois anos de incapacidade quando assim
pronunciado pelas provas de natureza médica.
07. Não significa isso, todavia, que se esteja fazendo tábula rasa da Súmula 80 acima
citada. O fato de não se pretender utilizar critérios sociais para fundamentar uma
protraição do prazo de dois anos de incapacidade não quer dizer, por decorrência, que se
deixa de utilizar a perícia ou as evidências sociais para o magistrado inferir a
incapacidade em si mesma. Ou seja, a prova social será importante para, em um
contexto de dubiedade, permitir ao juiz justificar a tomada de decisão pela concessão do
benefício ainda quando a prova médica diga apenas que exista limitação apenas parcial.
08. Em resumo: a prova social pode suplementar a médica na definição da incapacidade;
mas na extensão dessa, somente a justificativa baseada em razões médicas pode ser
considerada válida. Tal interpretação pode ser demonstrada, ademais, pela conjugação
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sistêmica entre as súmulas 80, já referida, e a 77, ambas da TNU, visto que a última,
não revogada mesmo após a edição daquela diz: “O julgador não é obrigado a analisar
as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente
para a sua atividade habitual.”
09. Ora, se, como dito, cotejarmos os dois verbetes, as conclusões parecem
contraditórias; mas não o serão se entendermos que, na realidade, a Súmula 80 é de
aplicação fragmentária, não podendo as questões sociais sempre serem levadas em
consideração mesmo na instrução, mas apenas quando houver ambiência para tanto,
decorrente, por exemplo, da constatação de uma incapacidade parcial. Contudo, definida
a total inexistência de incapacidade, é desnecessária sua aplicabilidade. O mesmo
raciocínio vale aqui, mutatis mutandi, A definição do prazo de incapacidade é uma
premissa de índole claramente médica, não podendo ser sua fixação ser ampliada por
meio de inferências sociais.
10. Nada obstante, impõe-se um esclarecimento final: dizer que a prova que deve ser
utilizada para a definição dos dois anos tenha índole médica não significa limitar o juiz
ao laudo médico. Outras evidências igualmente válidas podem ser por ele utilizadas
para esses fins, como, por exemplo, outros atestados produzidos pelas partes. Assim,
por exemplo, se o perito tem dificuldade em fixar o início da incapacidade, mas a parte
interessada fornece documentos comprovando um longo e contínuo histórico de
internações hospitalares, é claro que o magistrado poderá somar tal período ao do
reconhecido pelo expert para considerar a incapacidade como de longo prazo.
Pelas razões expostas, respeitosamente divergindo do Relator, conheço do agravo para
negar-lhe provimento, de modo a conhecer do Pedido de Uniformização Regional,
negando-lhe igualmente provimento.
É o voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL,
para NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 17 de dezembro de 2018.

BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
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Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
maioria, conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos do voto vencedor de
Dr. Bruno Carrá. Vencidos o relator, Dr. Carlos Wagner, e Dr. Gilton Batista.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB,
Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

5. 0509711-66.2016.4.05.8202
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Recorrido (a): Edmar Alves da Cunha
Advogado: Marcos Antonio Inácio da Silva (PB004007)
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
QUE
INADMITIU
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
ALTA
PROGRAMADA JUDICIAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍODO APONTADO NA PERÍCIA
JUDICIAL. VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
PRORROGAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR O
ACÓRDÃO E RESTABELECER A SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS em face de decisão da Presidência
desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização
Regional de Jurisprudência apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária
da Paraíba, por entender que não havia similitude fático-jurídica entre o acórdão
combatido e o paradigma indicado. O recorrente sustenta divergência em face de
acórdão proferido pela Turma Recursal de Pernambuco.
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2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos
aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
3. O acórdão proferido pela Turma Recursal de origem (TR/PB) julgou parcialmente
procedente o pleito autoral de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença,
asseverando que o transcurso do prazo para cessação do benefício deve ser iniciado a
partir da data da implantação do auxílio-doença.
4. O INSS, por sua vez, trouxe paradigma da Turma Recursal de Pernambuco que
determinou que a DCB seja contada a partir da data da perícia médica.
5. Na espécie, a questão controvertida reside em examinar em que momento se
inicia a contagem do prazo para a cessação do auxílio-doença, se da data do laudo
médico ou da implantação do benefício.
6. Em princípio, impende destacar que o presente recurso deve ser conhecido, uma vez
que restou demonstrada a precisa similitude fática e jurídica entre os precedentes
confrontados.
7. Quanto ao mérito, vale salientar que a técnica conhecida como alta programada,
administrativa ou judicial, consiste na possibilidade de concessão do benefício de
auxílio-doença que, antecipadamente, estipula o período de usufruto, de acordo com a
evolução esperada da patologia e eventual recuperação do segurado.
8. A criação da chamada cobertura previdenciária estimada apenas se mostrou possível,
porquanto determinados problemas de saúde, em função de suas características e
protocolos de tratamentos, podem ter sua duração previamente estimada pelos médicos.
9. Acerca do tema, a Lei 8.213/1991, por força da Medida Provisória 767/2017,
convertida na Lei 13.457/2017, dispõe que:
“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar
do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais
segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele
permanecer incapaz.
(...)
§ 8º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado
para a duração do benefício.
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(...)
§ 9º. Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de
concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado
requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457,
de 2017) “
10. Já o Decreto 3.048/99 estabelece o seguinte:
“ Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o
trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílioacidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que
implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.
§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com
base na documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o
prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o
trabalho do segurado
§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o
segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo
INSS”.
11. A Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305,
julgado como representativo da controvérsia (Tema 164), firmou o seguinte
entendimento: "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a
cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova
avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via
judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes
teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente,
sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº
739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em
lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos
segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício;
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."
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12. Da leitura do art. 60, da Lei 8.213/1991 (com dicção dada pela Lei 13.457/2017) e
do art. 78 do Decreto nº 3048/1999), percebe-se que ambos asseguram o direito de
prorrogação do benefício de auxílio-doença, tanto no caso de fixação de prazo certo da
doença, quanto na hipótese de prazo incerto, com programação fixada por lei de 120
dias para a cessação da prestação previdenciária.
13. No caso de alta programada judicial, em que, não raras vezes, verifica-se no laudo
médico que o período estipulado da duração da enfermidade se encerra antes mesmo da
prolação da sentença concessiva, a mais adequada proteção previdenciária recomenda
que o marco inicial para contagem do prazo para a DCB deve ser fixada pelo juiz no
caso concreto, de modo a garantir o exercício do direito de prorrogação do benefício.
14. Por outro lado, nas hipóteses em que a sentença for proladata anteriormente à DCB,
e que seja possível viabilizar o exercício do direito à prorrogação pelo segurado, deve-se
privilegiar o período da incapacidade indicada no laudo médico, com início da
contagem da DCB na data do início da incapacidade laborativa, e não da implantação do
benefício.
15. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida em 09 de junho de 2017 e a DCB
fixada com base no laudo médico judicial deu-se apenas em 10 setembro do mesmo
ano, restando evidente que o direito a postular prorrogação do benefício restou
preservado, na medida em que, na época da prolação do decisum sentencial, ainda
remanesciam quase três meses para a cessação do benefício, por força da alta
programada judicial.
16. À vista das razões declinadas, dou provimento ao agravo interno para dar parcial
provimento ao incidente de uniformização regional a fim de anular o acórdão da Turma
Recursal de Origem e restabelecer a sentença na parte que fixou a DIB e a DCB, nos
termos da Questão de Ordem nº 38 da TNU: “Em decorrência de julgamento em pedido
de uniformização, poderá a Turma Nacional aplicar o direito ao caso concreto decidindo
o litígio de modo definitivo, desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de
fato e de direito, não necessite reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias
anteriores, podendo para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma
Recursal ou Regional”.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
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Certifico que, na 26ª Sessão da egrégia Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência, realizada em 17 de dezembro de 2018, houve a prolação do voto do
Juiz Federal Relator, Dr. Carlos Wagner, que deu provimento ao agravo interno para
conhecer e dar parcial provimento ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência
para anular o Acórdão recorrido e restabelecer a sentença. Após, pediu vista Dr. Júlio
Rodrigues Coelho.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

6. 0511614-36.2016.4.05.8300
Recorrente: Jademilson José de Aquino
Advogado: Defensoria Pública da União - DPU
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO POR
INTERMÉDIO DE PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCA.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA POR FALTA DE SIMILITUDE.
IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência
desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência apresentado perante a Turma Recursal da Seção Judiciária de
Pernambuco, por entender que o incidente demandaria reexame de matéria de fato
(Súmula 42 da TNU). O recorrente sustenta divergência em face de acórdão proferido
pela Turma Recursal de Sergipe.
2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos
aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
3. O acórdão proferido pela Turma Recursal de origem (TR/PE) afastou a especialidade
dos períodos de 29/04/1995 a 10/12/1997 e 11/12/1998 a 31/10/2012, esposando o
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entendimento de que, ante a ausência de prova técnica nos autos da utilização de arma
de fogo, a prova do agente nocivo à integridade física colhida em audiência instrutiva
não se presta a comprovar a periculosidade.
4. A parte autora, em suas razões recursais, sustenta ser possível o reconhecimento da
especialidade da atividade de vigilante não apenas pela prova técnica, mas também por
outros meios de provas admissíveis. Aduz dissenso jurisprudencial em face de julgado
proferido pela Turma Recursal de Sergipe que reconheceu a especialidade de atividade
laboral em empresa de segurança armada.
5. Em sede de pedido de uniformização, cumpre ao recorrente demonstrar o dissídio
jurisprudencial colacionando julgados que versem sobre a mesma questão travada nos
autos, sob pena de inviabilizar o cotejo entre os julgados diante da ausência de
similitude fático-jurídica entre eles.
6. O julgado da TR/PE afastou a especialidade pela ausência de prova técnica que
demonstre a utilização de arma de fogo. O precedente apontado como paradigma da
TR/SE não permite concluir que a comprovação da utilização de arma de fogo se deu
por outros meios de prova. Senão vejamos: “No caso presente, restou comprovado nos
autos o uso de arma de fogo no interstício controvertido, bem como o exercício da
atividade laboral do autor em empresa de segurança armada. Assim, há
enquadramento legal da atividade de vigilante, nos termos da súmula nº 26, da TNU,
fundado exatamente na natureza da atividade, que prevê o uso de arma de fogo,
inclusive após 05/03/1997.”
7. In casu, as questões fáticas dos presentes autos não se coadunam com a do paradigma
indicado, não podendo ser transportado para a hipótese dos autos o entendimento
firmado no acórdão paradigma, consoante 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).
8. À vista das razões declinadas, nego provimento ao agravo interno interposto pela
autora, por ausência de similitude fático-jurídica.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do
relator.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

7. 0503229-02.2016.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procurador Federal
Recorrido (a): Vera Lucia da Costa
Adv/Proc: Paulianne Alexandre Tenorio (PE020070D)
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA.
FIXAÇÃO DA DCB SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
MÉDICA. POSSIBILIDADE. TEMA 164 DA TNU. PARADIGMA JULGADO.
ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DA
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO – TEMA 164.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra decisão da Presidência desta Turma Regional, a qual negou provimento a agravo
interposto, nos moldes do art. 1.042 do CPC, perante a 1ª Turma Recursal da Seção
Judiciária de Pernambuco, em virtude da decisão de inadmissibilidade do Incidente de
Uniformização Regional de Jurisprudência, ao argumento de que a apreciação do
incidente demandaria reexame da matéria de fato.
2. O recurso em tela merece conhecimento, nos termos do art. 4º, da Resolução
347/2015 do CJF: “art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e
julgar: I – o incidente regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de
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declaração opostos aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator
ou do presidente.
3. Autos encontravam-se sobrestados aguardando julgamento do PEDILEF nº 050077449.2016.4.05.8305.
4. No caso dos autos, o acórdão recorrido (TR/PE) condenou o INSS à concessão do
benefício de auxílio-doença, condicionando a sua cessação à realização de perícia
médica administrativa.
5. Sustenta a autarquia previdenciária, por sua vez, que o acórdão combatido divergiu de
julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, que admitiu a alta
programada judicial, sem condicionar à realização de perícia administrativa. Colhe-se
do acórdão paradigma apresentado: “Na espécie, a sentença de parcial procedência
condenou o INSS ao restabelecimento do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA NB
536.281.233-1 (anexo 38) até a data limite indicada pela perícia médica (anexo 34) de 6
(seis) meses, fixando a DCB em 01/11/2016, agindo acertadamente o magistrado
sentenciante.”
6. O ponto controvertido da presente demanda consiste em viabilizar a fixação da DCB
do auxílio-doença, sem condicionar a cessação do benefício à perícia administrativa,
ressalvando, contudo, a possibilidade de a parte recorrida solicitar o pedido de
prorrogação do benefício, na forma do Decreto n. 3.048/99 e Instrução Normativa n.
77/2015.
7. Debruçando-se sobre o representativo da controvérsia referente ao PEDILEF nº
0500774-49.2016.4.05.8305 da TNU (Relator Juiz Federal Fernando Moreira
Gonçalves, com trânsito em julgado em 26/09/2018), verifica-se que a Turma Nacional
de Uniformização fixou a seguinte tese: "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de
data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do
segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão
do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade,
firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que
anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam
a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se
persistem os motivos de concessão do benefício; 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."
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8. Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno, para conhecer do incidente e
dar-lhe provimento, anulando o acórdão impugnado e determinando o retorno dos autos
à Turma Recursal de origem para que promova a adequação do julgado à luz do
entendimento da TNU.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
RESSALVADO DR. GILTON em dar provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do relator.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.
Ressalvado o entendimento de Dr. Gilton Batista Brito. Presentes os Exmos. Srs.
Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz
Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de
Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE,
Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo
Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá–
Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

8. 0503853-38.2017.4.05.8002
Recorrente: Sicineide Monteiro da Silva
Advogado: David Gama Reys (AL007521)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procurador Federal
Origem: Turma Recursal de Alagoas
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira
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EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
CONCESSÃO.
INCAPACIDADE HABITUAL E PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
NÃO AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE BENEFÍCIOS.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À REABILITAÇÃO OU
RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Incidente Regional de Uniformização manejado pela parte autora contra
acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Alagoas que julgou
procedente o pedido autoral de concessão de auxílio-doença. Aduz divergência em face
de julgado proferido pela Turma Recursal de Sergipe.
2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos
aos seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
3. O acórdão proferido pela Turma Recursal de origem (TR/AL) estabeleceu que a
cessação do benefício ficará condicionada à reabilitação profissional ou até a
recuperação da sua capacidade para a atividade habitual.
4. A parte autora, em suas razões recursais, sustenta haver dissenso jurisprudencial com
posição firmada pela Turma Recursal de Sergipe que considerou como condicionante à
cessação do benefício de auxílio-doença a submissão ao processo de reabilitação
profissional. Nos termos da fundamentação do acórdão paradigma, é dever legal da
autarquia submeter a parte autora à reabilitação profissional (arts. 89 a 92 da Lei n.º
8.213/91), como meio de viabilizar seu retorno ao trabalho, segundo as suas condições
pessoais, além de ser dever da parte demandante se submeter a tal processo de
reabilitação (art. 62 da Lei n.º 8.213/91).
5. No caso em apreço, verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar
o alegado dissídio jurisprudencial. Ao contrário do que defende a parte autora, a
conclusão do acórdão paradigma apontado não afasta a possibilidade de cessação do
benefício de auxílio-doença pela recuperação da capacidade, que sempre ocorrerá, por
se tratar de situação intrínseca à própria natureza dos benefícios por incapacidade.
6. Tendo, pois, a recorrente se limitado a insistir em tese não utilizada como
fundamento expresso no acórdão paradigma, o incidente não merece ser conhecido, por
ausência de demonstração, através de paradigma válido, de divergência de teses ou
contrariedade à jurisprudência que fossem aptas a amparar o pedido de uniformização
nos termos do artigo 14, §2°, da Lei 10.529/01.
7. À vista das razões declinadas, nego conhecimento ao incidente regional manejado
pela parte autora.
ACÓRDÃO
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Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em NEGAR CONHECIMENTO AO INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto do relator.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos
Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz
Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente
da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz
Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton
Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

9. 0502938-13.2018.4.05.8500
Recorrente: União
Adv/Proc: Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN
Recorrido (a): Givaldo dos Santos
Advogado: Rômulo Augusto Costa Santos (SE 005632)
Origem: Turma Recursal de Sergipe
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira

EMENTA: TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS. IOF. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
ANTERIOR. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE OS
VALORES NOVOS DA REPACTUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS VALORES JÁ TRIBUTADOS NO EMPRÉSTIMO
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ANTERIOR. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DE ORIGEM EM
PERFEITA SINTONIA COM POSICIONAMENTO DESTA TRUJ. QUESTÃO
DE ORDEM Nº 13 DA TNU. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Incidente Regional de Uniformização manejado pela União (Fazenda
Nacional) contra acórdão Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe
que julgou procedente o pedido autoral para determinar restituição de IOF pago em
contrato de renovação de empréstimo, descontando-se os valores dos contratos
anteriores que já foram objeto da exação.
2. Autos encontravam-se sobrestados aguardando julgamento do processo nº 050292429.2018.4.05.8500 por esta TRU.
3. Sustenta a recorrente, por sua vez, que o acórdão combatido divergiu de julgados
proferidos pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte que incluiu na base de cálculo
do IOF todo o valor do empréstimo renegociado.
4. O ponto controvertido da presente demanda consiste em aquilatar a composição da
base de cálculo do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF nos contratos de
renovação de empréstimos junto à instituição financeira. Mais precisamente se o tributo
incide sobre todo o valor renegociado ou se deve ser excluído da base de cálculo os
valores dos empréstimos anteriores que já foram objeto da exação.
5. Esta Turma de Uniformização já assentou o mesmo entendimento sufragado pela
Turma Recursal de origem, conforme se pode verificar do seguinte precedente:

“TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
–
IOF.
REPACTUAÇÕES
PARA
QUITAÇÃO DE OPERAÇÃO DE MÚTUO ANTERIOR.
INTERPRETAÇÃO DADA QUANTO À OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR (ART. 63, I, DO CTN) PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL – RFB – POR MEIO DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.609/2016 QUE AFASTA A
COBRANÇA
DA
EXAÇÃO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO.

Pretende a Fazenda Nacional reformar acórdão da Turma
Recursal de Alagoas (Anexo 25), com a seguinte ementa:
´TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.
RENEGOCIAÇÃO.
NOVAÇÃO.
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INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
IOF.
BASE
DE
CÁLCULO
CORRESPONDENTE A INGRESSOS DE VALORES NOVOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.`

No anexo 37, a Presidência desta Turma Regional admitiu o
processamento do incidente:

´O colegiado considerou que o IOF não incide sobre valores
anteriormente tributados nas operações de renovação dos
empréstimos anteriores, mas tão-somente sobre o montante
adicional tomado na novação`.

Em seu recurso, o autor alega que o acórdão impugnado diverge
da jurisprudência da TR/RN (0514352-85.2016.4.05.8400),
segundo a qual não há bitributação indevida de IOF sobre o valor
global das renovações de empréstimos celebrados.

Verifico que o recorrente logrou êxito em demonstrar a
divergência."

De fato, a decisão paradigma foi proferida com a seguinte ementa:

AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARIÍSSIMO. DIREITO
CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
RENEGOCIAÇÃO.
NOVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. BASE DE CÁLCULO
CORRESPONDENTE A TODO O VALOR RENEGOCIADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
Porém, a impugnação não merece acolhimento.

30

A Instrução Normativa Receita Federal 1.609/2016, interpretando
o art. 7º do Decreto 6.306/2007, acabou por induzir o
entendimento segundo o qual, em casos que tais, não haveria a
ocorrência do fato gerador do IOF a que se refere o art. 63, I, do
CTN, qual seja, a disponibilidade financeira pelo tomador do
mútuo cujo objetivo seja a quitação de operação anterior.

A interpretação não é desarrazoada caso se tenha em mente a
implementação de política fiscal que vise à alavancagem de
setores da economia ou até mesmo à redução do endividamento
de segmentos da sociedade com vistas ao reaquecimento da
atividade econômica, convergente com a extrafiscalidade do
tributo.

Realmente, o Decreto 6.306/2007 regula o Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários - IOF. No art. 7º, disciplina a base de cálculo
e aliquota reduzida, na seguinte forma:

"Art. 7 A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF
são:

(...)

§ 7º
Na prorrogação, renovação, novação, composição,
consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados, de
operação de crédito em que não haja substituição de devedor, a
base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da operação
anteriormente tributada, sendo essa tributação considerada
complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em
vigor à época da operação inicial.

(...)
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§ 9º Sem exclusão da cobrança do IOF prevista no § 7º, havendo
entrega ou colocação de novos valores à disposição do
interessado, esses constituirão nova base de cálculo.

(...)

§ 14.
Nas operações de crédito contratadas por prazo
indeterminado e definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a operação e
a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por
trezentos e sessenta e cinco.

§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as
operações de crédito à alíquota adicional de trinta e oito
centésimos por cento, independentemente do prazo da operação,
seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica.

(...)

§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota
adicional de que trata o § 15, exceto se houver entrega ou
colocação de novos valores à disposição do interessado.
Numa primeira análise, os dispositivos legais levariam a concluir
que, nas renegociações de contratos creditícios com entrega de
novos valores, haveria a incidência de IOF no valor ainda não
liquidado da obrigação principal e também no novo valor
entregue ao mutuário, independentemente do prazo previsto no
contrato.
Sucede que a Receita Federal do Brasil, com o propósito de
esclarecer a cobrança da exação, em janeiro/2016, editou a
Instrução Normativa 1.609/2016, alterando o teor do art. 3°, § 3º,
da Instrução Normativa 907/2009, que passou a ter a seguinte
redação:
Art. 3º (...):
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(...)
§ 3º A prorrogação, a renovação, a novação, a composição, a
consolidação, a confissão de dívida e os negócios assemelhados
das operações de créditos com prazo de vencimento superior a
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sem substituição do
devedor não ensejarão cobrança de IOF complementar sobre o
saldo não liquidado da operação anteriormente tributada.
Vê-se que a própria Administração Tributária interpretou o
Decreto 6.306/07 e concluiu que, nos casos de repactuação de
empréstimo, não haverá constituição de crédito tributário sobre o
saldo devedor não liquidado da operação anteriormente tributada.
Por isso, não há como acolher a pretensão da União, pois sequer
ela poderia ir de encontro às normas regulamentares editadas por
seus próprios órgãos, já que isso se constituiria venire contra
factum proprium.
Por assim entender, voto por NEGO PROVIMENTO ao pedido
de
uniformização.”
(TRU,
Processo
nº
052685249.2017.4.05.8013, julg. em 17-9-2018, unânime, Rel. Juiz
Federal Gilton Batista)
6. Nessa esteira, como o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento da TRU, no sentido de que “o IOF não incide sobre valores
anteriormente tributados nas operações de renovação dos empréstimos anteriores,
mas tão-somente sobre o montante adicional tomado na novação”, o pedido de
uniformização não pode ser conhecido por esbarrar na QO nº 13 da TNU (“Não cabe
Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo
sentido do acórdão recorrido”).
7. Incidente Regional de Uniformização não conhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em NÃO CONHECER o incidente regional de uniformização, nos termos do voto do
relator.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
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Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos
Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz
Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente
da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz
Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton
Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

10. 0505973-33.2017.4.05.8300
Recorrente: Evandro Dionizio da Silva
Advogado: João Campelo Varella Neto (PE030341D)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procurador Federal
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO.
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO INADMITIDO. AUSÊNCIA
DE IDENTIFICAÇÃO DA FONTE DO REPOSITÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA
INDICADO COMO PARADIGMA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CÓPIA
DA JURISPRUDÊNDIA EXTRAÍDA PELA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE.
VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora por meio dos quais
pretende efeito modificativo a ser conferido no acórdão embargado que, em sede de
agravo interno, chancelou a inadmissibilidade de incidente regional de uniformização,
ao argumento de que não houve indicação da fonte do repositório de jurisprudência
indicado como paradigma.
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2. Por sua vez, alega a parte recorrente que o não preenchimento do requisito formal
teria sido sanado com a apresentação de cópias dos paradigmas acostados ao processo
nos anexos 52 a 54.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração prestam-se apenas
para: 1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 2) suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou 3)
corrigir erro material.
4. Compulsando o caderno processual, percebe-se que o incidente regional de
uniformização foi apresentado pelo demandante em 05/10/2017 e que apenas após a
decisão de inadmissão do recurso, foi apresentada cópia dos paradigmas indicados.
Evidente, portanto, que foram colacionados aos autos extemporaneamente.
5. Destarte, o que se percebe muito claramente nos embargos é uma nítida discordância
da própria solução que foi determinada para a lide, o que não evidencia omissão ou
contradição do julgado, mas apenas mera irresignação manifestada pela embargante.
6. Diante desse cenário, forçoso convir no sentido de que inexiste qualquer omissão ou
contradição no julgado hostilizado.
7. À luz de tais considerações, nego provimento aos embargos declaratórios opostos
pela parte autora.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto-ementa do
relator.
Recife/PE, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal
Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda
Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito –
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da
1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz
Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo
Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá–
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Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
______________________________________________________________________
RELATOR BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO – PRESIDENTE DA TR/PB

1. 0501365-65.2017.4.05.8405
Recorrente: Maria Lucia Neide de Oliveira
Advogado (a): Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho – OAB/PB 008407
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE EXIGE O REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO DA
SÚMULA N.º 42 DA TNU. QUESTÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO DA
SÚMULA N.º 43 DA TNU. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PARADIGMA DE
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CINCO MOTIVOS PARA O NÃO
CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela parte-autora contra decisão monocrática
proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido regional de
uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se não haver
sido demonstrada a divergência, uma vez que não fora sequer indicado acórdão
paradigma, o que impede o conhecimento do incidente.
Na espécie, o em. Presidente desta TRU pontuou ainda que, para o julgamento deste
incidente, ainda que superada a questão da demonstração da divergência, haveria a
necessidade de se examinar matéria de fato, o que não é possível nesta via.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
No caso em análise observo que a recorrente não colacionou
nenhum paradigma necessário para o acolhimento do pedido de
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uniformização, tendo apenas transcrito em sua petição trechos de
decisões do STF em relação ao tema direito adquirido no ramo
previdenciário. [...] Ademais, impende ressaltar que existe ainda
outro óbice ao acolhimento do pedido de uniformização regional
de jurisprudência, consubstanciado na Súmula 42 da TNU, mercê
do colegiado ter decidido a questão com base no conjunto
probatório constantes dos autos, notadamente no laudo pericial.
A parte-autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o
acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do STF:
Hipótese a que também se revela aplicável – e até com maior
razão, em face de decorrer o direito de contribuições pagas ao
longo de toda a vida laboral – Súmula359, segundo a qual os
proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em
que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício,
não servindo de óbice à pretensão do segurado, obviamente, nem
o fato de a nova lei haver alterado o lapso de tempo de apuração
dos salários de contribuição, se nada impede compreenda ele os
vinte salários previstos na lei anterior. (RE n.º 266.927, relator o
Ministro Ilmar Galvão, julgado no dia 20/06/2000)
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
O ponto controvertido nos autos é o seguinte: saber se, a partir da prova produzida e
valorada nos autos, deve-se concluir que a segurada está, ou não, incapacitada para o
trabalho.
As decisões proferidas nas instâncias ordinárias responderam a esta questão
negativamente, porém a parte-autora não se conforma com esse entendimento, arguindo
que houve má compreensão da prova pericial, bem como que esta não teria examinado o
caso corretamente, de maneira que, a seu sentir, está-se diante de um caso de injustiça e,
no limite, de cerceamento de defesa.
Não é preciso muito esforço para se alcançar a compreensão de que não estamos diante
de uma divergência na interpretação da lei federal, mas diante da discordância da parte37

autora com relação à valoração da prova no caso concreto, levada a termo pelo JEF e
pela TR de origem.
Esse tipo de controvérsia, contudo, não enseja o conhecimento de pedido de
uniformização regional, uma vez que o julgamento do seu mérito demanda o reexame
de prova, o que não é possível nesta via, exatamente porque a TRU não é uma terceira
instância recursal. A esse respeito, consultar o enunciado da Súmula n.º 42 da TNU.
Além disso, mesmo que se dê ponha o foco na questão da ampla possibilidade de
produção de provas, ainda assim o incidente não tem como ser conhecido, em razão do
fato de que questões processuais não podem ser nele discutidas, nos termos do
enunciado da Súmula n.º 43 da TNU.
Finalmente, é importante se dizer ainda que não houve a demonstração da divergência,
que questões constitucionais não ensejam o cabimento de incidente de uniformização
regional e que acórdão de TRF não pode ser invocado como paradigma.
Assim, está-se diante de, pelo menos, cinco motivos a impedir o conhecimento do
pedido de uniformização.
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal
Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa –
Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª
TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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2. 0502900-35.2017.4.05.8500
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Jadson Ferreira Santos
Advogado: Defensoria Pública da União
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALTA
PROGRAGAMA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MP N.º 739/2017 E
A MP N.º 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 62
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL PRÉVIA.
EXAME NÃO PERMITIDO NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO, REGIONAL OU NACIONAL. AGRAVO CONHECIDO,
PORÉM NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo ente público contra decisão monocrática
proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido regional de
uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se que a
controvérsia apresentada como objeto do incidente é de índole constitucional, o que
impede o seu conhecimento.
Na espécie, o ponto controvertido reside na constitucionalidade formal da MP n.º
739/2017 e da MP n.º 767/2017, que tratam, entre outros temas, da alta programada para
benefícios por incapacidade, uma vez que não haveria urgência que justificasse sua
edição pelo excelentíssimo Senhor Presidente da República.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
Observo que a interposição do presente Pedido de Uniformização
Regional se mostra incabível tendo em vista que a tese que se
pretende defender no presente PU é pela constitucionalidade da
MP 739/2016 sucedida pela MP 767/2017 para que seja fixada a
DCB ao caso concreto, em divergência ao acórdão recorrido que
decidiu que a aplicação da MP 767/2017 para fixar a data da
cessação do benefício é inconstitucional, conforme os
fundamentos ali delineados, controvérsia esta que não pode ser
apreciada nesta via recursal.
O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o
acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência desta TRU:
Ocorre que a Turma Regional de Uniformização da 5ª Região, por
ocasião do julgamento de pedido de uniformização interposto no
processo 0500913-16.2016.4.05.8300, em sessão realizada no dia
13 de março do corrente ano, firmou entendimento no sentido de
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que o marco temporal a ser observado para se determinar a (in)
aplicabilidade das inovações advindas com Medida Provisória
767/2017 é data de início da incapacidade (DII). 9. Assim, nos
termos do entendimento da Turma Regional de Uniformização,
segundo o qual esta Turma Recursal passa a decidir, considerando
o principio tempus regit actum, tal beneficio ora concedido deverá
observar a lei então vigente a época em que a fora constatada o
início da incapacidade que acomete a autora. (Processo n.º
0502743-93.2016.4.05.8404, relator o Juiz Federal Carlos
Wagner Dias Ferreira, validado no sistema Creta no dia
05/04/2017)
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
O ponto controvertido nos autos é o seguinte: saber se a MP n.º 739/2017 e a MP n.º
767/2017, que tratam, entre outros temas, da alta programada para benefícios por
incapacidade, padecem, ou não, de inconstitucionalidade formal, uma vez que, segundo
alega o ente público, não haveria urgência que justificasse sua edição pelo
excelentíssimo Senhor Presidente da República.
O voto condutor do acórdão recorrido, proferido no âmbito da SJ/SE, respondeu esta
questão afirmativamente. Segundo o em. relator, o Juiz Federal Marcos Garapa,
“nenhuma urgência havia em alterar uma normatização vigente em sua essência há mais
de 20 (vinte) anos sob a Constituição Federal de 1988 - CF/88, que justificasse o
Presidente da República se valer do veículo extraordinário da medida provisória. Ora,
questões previdenciárias devem ser pensadas, geridas e reguladas com balizas
demográficas e atuariais, pois dizem respeito ao modo como uma geração espera prover
a subsistência de outra, motivo pelo qual não pode ser alterada de afogadilho, já que
impactam de forma relevante o tecido social, especialmente a manutenção da
sobrevivência dos seres humanos com menor capacidade econômica.”
Dessa maneira, o julgamento do mérito demanda o exame de questão constitucional
prévia e necessária, qual seja, saber se tais medidas provisórias estão, ou não, de acordo
com as regras postas no art. 62 da CF/88.
Esse tipo de controvérsia, contudo, não enseja o conhecimento de pedido de
uniformização regional, devendo ser apresentada em sede de recurso extraordinário.
Além disso, o fato de que esta TRU já aplicou a MP n.º 739/2017 e a MP n.º 767/2017
em seus julgados não autoriza a parte recorrente a invocá-los como paradigmas, uma
vez que neles o mérito da demanda não careceu do exame da questão constitucional
posta no presente incidente.
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Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal
Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa –
Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª
TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

3. 0501614-16.2017.4.05.8405
Recorrente: Francisca Sipriano da Silva
Advogado: Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho – OAB/PB 008407
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
___________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE EXIGE O REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO DA
SÚMULA N.º 42 DA TNU. QUESTÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO DA
SÚMULA N.º 43 DA TNU. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PARADIGMA DE
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CINCO MOTIVOS PARA O NÃO
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CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela parte-autora contra decisão monocrática
proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido regional de
uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se não haver
sido demonstrada a divergência, uma vez que não fora sequer indicado acórdão
paradigma, o que impede o conhecimento do incidente.
Na espécie, o em. Presidente desta TRU pontuou ainda que, para o julgamento deste
incidente, ainda que superada a questão da demonstração da divergência, haveria a
necessidade de se examinar matéria de fato, o que não é possível nesta via.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
No caso em análise, verifico que a autora não colacionou acórdão
paradigma. Dessa forma, não vislumbro satisfeitos os requisitos
de admissibilidade do recurso, visto que a mera menção à
existência de divergência não é suficiente para comprová-la.
Além disso, seria necessário que a parte efetuasse o cotejo
analítico das teses, a fim de demonstrar a divergência.
A parte-autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o
acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do STF:
Hipótese a que também se revela aplicável – e até com maior
razão, em face de decorrer o direito de contribuições pagas ao
longo de toda a vida laboral – Súmula359, segundo a qual os
proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em
que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício,
não servindo de óbice à pretensão do segurado, obviamente, nem
o fato de a nova lei haver alterado o lapso de tempo de apuração
dos salários de contribuição, se nada impede compreenda ele os
vinte salários previstos na lei anterior. (RE n.º 266.927, relator o
Ministro Ilmar Galvão, julgado no dia 20/06/2000)
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
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O ponto controvertido nos autos é o seguinte: saber se, a partir da prova produzida e
valorada nos autos, deve-se concluir que a segurada está, ou não, incapacitada para o
trabalho.
As decisões proferidas nas instâncias ordinárias responderam a esta questão
negativamente, porém a parte-autora não se conforma com esse entendimento, arguindo
que houve má compreensão da prova pericial, bem como que esta não teria examinado o
caso corretamente, de maneira que, a seu sentir, está-se diante de um caso de injustiça e,
no limite, de cerceamento de defesa.
Não é preciso muito esforço para se alcançar a compreensão de que não estamos diante
de uma divergência na interpretação da lei federal, mas diante da discordância da parteautora com relação à valoração da prova no caso concreto, levada a termo pelo JEF e
pela TR de origem.
Esse tipo de controvérsia, contudo, não enseja o conhecimento de pedido de
uniformização regional, uma vez que o julgamento do seu mérito demanda o reexame
de prova, o que não é possível nesta via, exatamente porque a TRU não é uma terceira
instância recursal. A esse respeito, consultar o enunciado da Súmula n.º 42 da TNU.
Além disso, mesmo que se dê ponha o foco na questão da ampla possibilidade de
produção de provas, ainda assim o incidente não tem como ser conhecido, em razão do
fato de que questões processuais não podem ser nele discutidas, nos termos do
enunciado da Súmula n.º 43 da TNU.
Finalmente, é importante se dizer ainda que não houve a demonstração da divergência,
que questões constitucionais não ensejam o cabimento de incidente de uniformização
regional e que acórdão de TRF não pode ser invocado como paradigma.
Assim, está-se diante de, pelo menos, cinco motivos a impedir o conhecimento do
pedido de uniformização.
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento do Incidente Regional de Uniformização, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos
Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz
Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente
da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz
Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton
Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
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Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

4. 0504909-97.2017.4.05.8102
Recorrente: Jose Osvaldo Pereira
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PROVA
PERICIAL. VALORAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO RECURSAL
QUE EXIGE O REEXAME DE PROVA. ENUNCIADO N.º 42 DA TNU.
QUESTÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 43 DA TNU.
AGRAVO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela parte-autora contra decisão monocrática
proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido regional de
uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se não haver
similitude fática, nem jurídica, entre o acórdão recorrido e o paradigma, bem como que,
em verdade, a pretensão recursal demandaria, para seu julgamento, o exame de matéria
fática, o que impediria o conhecimento do incidente.
Na espécie, o ponto controvertido reside na necessidade, ou não, de renovação da prova
pericial produzida na fase de instrução processual.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
Enquanto na situação dos autos a prova pericial foi considera apta
a ensejar a denegação do pedido, concluindo que “Não merece
prosperar o pedido de realização de um segundo exame pericial.
Uma nova perícia somente se justificaria, nos termos do art. 480
do NCPC, se a matéria não se apresentasse suficientemente
esclarecida ou, ainda, na hipótese de invalidade da perícia,
motivada por vício formal ou material, o que não é o caso. - No
caso em comento, o ponto nodal cinge-se à análise do laudo
pericial, a cargo de perito nomeado pelo Juízo, acrescido dos
documentos anexados pelo requerente, que, somados, servirão de
supedâneo à convicção do Juiz. Outrossim, verifica-se que o
perito do juízo respondeu objetivamente aos questionamentos,
levando em consideração as circunstâncias pessoais da parte
autora. - Na hipótese dos autos, verifica-se que a perícia médica,
realizada por médico de confiança do juízo (anexo 14), evidencia
que, apesar de o autor (51 anos – agricultor) ser portador de
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lombalgia, não há incapacidade temporária, tampouco definitiva,
apta à concessão do pleito. A propósito, o expert relatou que o
autor apresenta “mobilidade das articulações dos quadris,
joelhos e tornozelos sem bloqueios” (anexo 14, p. 01, quesito 06);
ademais, conclui que “no momento da perícia, não foi constatado
quadro álgico agudo. Portanto, o periciando não apresenta
incapacidade”. O simples fato de alguém ser portador de alguma
lesão/doença, ainda que grave, não necessariamente a torna
incapaz de exercer alguma atividade laborativa que lhe
proporcione a subsistência”, no acórdão invocado como
paradigma cuida-se de situação em que a prova pericial se
mostrou incompleta, não se mostrando capaz de evidenciar a
incapacidade laborativa em virtude da patologia esquizofrenia
paranóide.
A parte-autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o
acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da TR/SE:
II. Caso em que a prova pericial realizada no juízo de origem se
revelou incompleta, não esclarecendo suficientemente o ponto
controvertido da lide (incapacidade em virtude da patologia
esquizofrenia paranóide), evidenciando a necessidade de
esclarecimento a ser prestado pelo expert, na medida em que se
trata de pessoa interditada para os atos da vida civil desde
30/09/2010, em face da mesma doença, o qual foi postulado tanto
pelo MPF (anexo 18), quanto pela parte autora (anexo 19), no
momento oportuno, e desprezado pelo juiz sentenciante. III. Além
disto, não foi acostado ao feito cópia integral do processo
administrativo relativo ao benefício de auxílio-doença, que o
autor recebeu no período de 24/09/2009 a 24/03/2011 (anexo 27),
apesar existir determinação neste sentido (anexo 20), nem cópia
do laudo médico produzido na ação de interdição n.º
201083300452, os quais poderiam auxiliar no exame da questão.
(Processo n.º 0504797-11.2011.4.05.8500, relator o Juiz Federal
Fábio Cordeiro de Lima, julgado no dia 10/08/2012)
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
O ponto controvertido nos autos é o seguinte: saber se a prova pericial produzida na
fase de instrução processual é, ou não, no caso concreto, suficiente para a resolução do
mérito da demanda.
As decisões proferidas nas instâncias ordinárias responderam a esta questão
afirmativamente, porém a parte-autora não se conforma com esse entendimento,
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arguindo que a prova pericial produzida foi insuficiente, de maneira que, a seu sentir,
está-se diante de um caso de cerceamento de defesa.
Não é preciso muito esforço para se alcançar a compreensão de que não estamos diante
de uma divergência na interpretação da lei federal, mas diante da discordância da parteautora com relação à valoração da prova no caso concreto, levada a termo pelo JEF e
pela TR de origem.
Esse tipo de controvérsia, contudo, não enseja o conhecimento de pedido de
uniformização regional, uma vez que o julgamento do seu mérito demanda o reexame
de prova, o que não é possível nesta via, exatamente porque a TRU não é uma terceira
instância recursal. A esse respeito, consultar o enunciado da Súmula n.º 42 da TNU.
Além disso, mesmo que se dê ponha o foco na questão da ampla possibilidade de
produção de provas, ainda assim o incidente não tem como ser conhecido, em razão de
que questões processuais não podem ser nele discutidas, nos termos do enunciado da
Súmula n.º 43 da TNU.
Assim, está-se diante de, pelo menos, duplo motivo a impedir o conhecimento do
incidente.
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal
Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa –
Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª
TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

5. 0504305-88.2017.4.05.8312
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
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Recorrido (a): Célio Roberto Zacarias Moraes
Advogado: Givaldo Cândido dos Santos – OAB/PE 009831D
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
VOTO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUXÍLIODOENÇA. COMPREENSÃO DA EXPRESSÃO ATIVIDADE HABITUAL. ÚLTIMA
ATIVIDADE EXERCIDA PELO SEGURADO OU OUTRAS EXERCIDAS
ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA
NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TESE FIRMADA POR
ESTA TRU. RECURSO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
1.
Trata-se de agravo interno, interposto pelo ente-público contra decisão
monocrática proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido
regional de uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se
que o pedido de uniformização pretende rediscutir matéria de fato e que este tipo de
pretensão não é cabível no âmbito desta via recursal.
2.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso,
concluiu nos seguintes termos:
Compulsando os autos, verifico que o acórdão impugnado entendeu pela concessão do
benefício de auxílio-doença, considerando as conclusões do laudo pericial, de que o
autor é portador de “(...) miocardiopatia hipertrófica septal idiopática (I42.1)”,
concluindo que se apresenta com incapacidade definitiva e parcial para exercer sua
atividade laboral habitual de lavador de caminhões, desde 27/08/2009. (...) Deverá,
assim, a parte autora submeter-se a processo de reabilitação profissional a cargo da
Previdência Social, com o objetivo de qualificar-se para o exercício de outras
profissões, tendo em conta atualmente não estar apta ao exercício de outra função além
das anteriormente exercidas”.
Com efeito, observo que o acórdão recorrido considerou as provas constantes nos autos
para dirimir a controvérsia em análise, assim, tem-se como inadequada a via escolhida
pelo recorrente, porquanto ataca decisão a fim de rediscutir as provas dos autos,
providência incabível nesta modalidade incidental (Súmula nº 42 da TNU).
3.
O ente público, contudo, sustenta o cabimento do pedido de uniformização
regional, por entender que o acórdão recorrido está em confronto com julgado desta
TRU:
É Normal na atividade laboral exercer uma atividade laborativa em um único ramo de
atividade (não necessariamente no mesmo lugar, na mesma empresa) como também
mais de uma atividade durante a sua vida laboral. Ressalvada a existência de fraude
devidamente demonstrada, é admitido qualquer segurado, no exercício de sua
autonomia privada, mudar a sua atividade laborativa a qualquer momento segundo as
suas capacidades pessoais, não podendo ficar preso. Se este fenômeno é admitido pelo
ordenamento, parece-se que não se deve levar em consideração atividades remotas que a
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pessoa uma vez desempenhou na sua vida laboral, já que é natural uma diminuição na
sua aptidão profissional pelo fato de não ser exercida. Basta pensar que uma pessoa
trabalhou no campo há muitos anos e muda para uma atividade urbana com maior nível.
A pessoa pode até memória do período em que trabalhou na atividade remota, mas, por
estar muitos anos afastados, não deverá guardar a mesma aptidão. Não se pode esquecer
que o mercado de trabalho está mais competitivo. (Processo n.º 051461976.2010.4.05.8300, relator o Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima, julgado no dia 05 de
outubro de 2015).
4.
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
5.
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015,
aqui aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
6.
No caso, a pretensão da parte autora é discutir a seguinte tese: saber se,
para fins de aplicação do art. 59 da Lei n.º 8.213/91, segundo o qual “o auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de
carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”, a expressão “atividade habitual”
deve abranger apenas a última atividade ou outras atividades anteriormente exercidas
pelo segurado.
7.
Dessa forma, inicialmente, afasto o óbice do não conhecimento do
incidente com base no enunciado da Súmula n. 42 da TNU, uma vez que seu objeto não
é o reexame de fatos, mas a discussão de tese jurídica.
8.
Todavia, mesmo que afastado esse óbice, observo que o incidente, ainda
assim, não tem como ser conhecido, porquanto o paradigma invocado está no mesmo
sentido do acórdão recorrido, qual seja, no sentido de que, para fins do art. 59, acima
transcrito, deve-se entender por “atividade habitual” a última exercida pelo segurado.
9.
Além disso, o Procurador do INSS apresentou como paradigma o voto do
relator, porém esqueceu-se de informar que ele foi voto vencido e que, a final, o
incidente regional sequer foi conhecido. Confira-se abaixo:
EMENTA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO
DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA QO 22 DA
TNU. I - 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. II – Não
restando comprovada a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o aresto
paradigma,incide a prescrição da QO nº 22 da TNU, não se tendo por caracterizada a
divergência de interpretação, mercê da existência de circunstâncias fáticas diversas. III Incidente não conhecido. (Processo n.º 0514619-76.2010.4.05.8300, relatora para o
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acórdão a Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil, julgado no dia 05
de outubro de 2015)
10.
Por fim, mesmo que assim não fosse e este incidente tivesse sido conhecido,
o certo é que esta e. Turma Regional de Uniformização, nos autos do PEDILEF
Regional n.º 0516567-77.2015.4.05.8300, relator o em. Juiz Federal Sérgio de Abreu
Britto, julgado no dia 05 de junho de 2017, fixou a seguinte tese: para fins de concessão
de auxílio-doença, considera-se atividade habitual a última atividade laborativa
desenvolvida pelo segurado quando do surgimento da sua incapacidade, ou, estando este
no período de graça, aquela atividade que exercia no seu último vínculo.
11.
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal
Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa –
Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª
TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

6. 0501063-48.2017.4.05.8304
Recorrente: Eldo Fernandes Pinheiro dos Santos
Advogado: Gustavo Henrique Amorim Gomes (PE207220)
Recorrido (a): Fundação Nacional de Saude - FUNASA
Adv/proc: Procurador Federal
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PROVA
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DO FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. PROVA DO TEMPO DE SERVIÇO
NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE EXIGE O REEXAME DE PROVA.
ENUNCIADO N.º 42 DA TNU. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
AGRAVO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela parte-autora contra decisão monocrática
proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido regional de
uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se que, em
verdade, a pretensão recursal demandaria, para seu julgamento, o exame de matéria
fática, o que impediria o conhecimento do incidente.
Na espécie, entendeu-se que a parte-autora não teria demonstrado tempo de serviço
especial pelo prazo necessário para a concessão do pretendido benefício, bem como que
não teria sido infirmada informação constante do PPP, no sentido de que teria sido
fornecido a ele EPI eficaz.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
Portanto, em sede de Incidente Regional de uniformização de
jurisprudência não é permitido o reexame de matéria fáticoprobatória, pois a análise do incidente restringe-se à matéria de
direito, não comportando a reapreciação das provas dos autos, que
se esgota no âmbito da Turma Recursal de origem, cabendo à
Turma Regional de Uniformização apenas reexaminar a tese
jurídica, isto quando existir divergência entre turmas recursais da
mesma região. No caso em análise, observa-se que a Turma
Recursal entendeu que, embora o autor tenha exercido atividade
considerada, em tese, especial, no período de 15-8-1987 a 1º-72010, o PPP acostado aos autos (anexo 12) informa que o mesmo
utilizou EPI eficaz durante todo o lapso temporal. Assim, as
alegações quanto ao não fornecimento/não comprovação da
entrega dos EPI durante sua vida laboral, não seriam capazes de
infirmarem a prova documental constantes dos autos. Ao final, a
Turma Recursal concluiu que “A despeito de reconhecida a
especialidade deste período, o autor recorrente não perfaz tempo
suficiente para a aposentadoria especial, porque não comprovou a
sua exposição a agentes nocivos durante 25 anos, e, por
conseguinte, ainda não faz jus ao abono de permanência”. Do
acima exposto infere-se que o acórdão recorrido, ao analisar e
decidir a questão fundamentou-se nas provas constantes nos
autos, concluindo pelo não reconhecimento da especialidade, já
que o autor não comprovou a sua exposição a agentes nocivos
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durante 25 anos, e, por conseguinte, não faz jus ao abono de
permanência.
A parte-autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o
acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da 2.ª TR/PE e da 3.ª
TR/PE:
Não se olvide, todavia, que tão somente a anotação feita no PPP
pelo empregador, indicando a utilização de EPI eficaz, é
insuficiente para fins de prova de que houve efetiva e inequívoca
neutralização da nocividade do agente agressivo no ambiente de
trabalho. (2.ª TR/PE - Processo n.º 0502569-78.2016.4.05.8309,
relatora a Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça,
publicado em 21/04/2017)
Destaco, por necessário, que o EPI só é capaz de afastar a
especialidade a partir de 03/12/1998, Data de publicação da MP
1.729/98, Convertida na Lei nº 9.732/1998, que determinou que,
além da informação sobre EPC, deveriam constar no LTCAT
também informações sobre a existência de tecnologia de proteção
individual (EPI) capaz de diminuir a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância e recomendação de sua adoção
pela empresa. (3.ª TR/PE – Processo n.º 050259916.2016.4.05.8309, relatora a Juíza Federal Polyana Falcão Brito,
publicado em 05/06/2017)
No que se refere ao uso de EPI, no caso concreto, não há
comprovação de que os agentes nocivos aos quais o autor esteve
exposto foram neutralizados, de modo que o período laborado
deve ser considerado especial, tal qual sustentou o autor. (2.ª
TR/PE – Processo n.º 0502598-31.2016.4.05.8309, relator o Juiz
Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, publicado em
04/05/2017)
A recorrente citou ainda decisões monocráticas da lavra do il. Ministro Raul Araújo,
então presidente da TNU.
Relatado no essencial, passo a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
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O ponto controvertido nos autos é o seguinte: se foi provado nos autos, ou não, que
houve o fornecimento de EPI eficaz, bem como o tempo de serviço necessário para a
obtenção do benefício pretendido pela parte-autora.
As decisões proferidas nas instâncias ordinárias responderam a esta questão
negativamente, porém a parte-autora não se conforma com esse entendimento, arguindo
que não houve prova quanto ao fornecimento do EPI, ao passo que estaria demonstrado
nos autos todo o tempo de serviço por ela pretendido.
Não é preciso muito esforço para se alcançar a compreensão de que não estamos diante
de uma divergência na interpretação da lei federal, mas diante da discordância da parteautora com relação à valoração da prova no caso concreto, levada a termo pelo JEF e
pela TR de origem.
Esse tipo de controvérsia, contudo, não enseja o conhecimento de pedido de
uniformização regional, uma vez que o julgamento do seu mérito demanda o reexame
de prova, o que não é possível nesta via, exatamente porque a TRU não é uma terceira
instância recursal. A esse respeito, consultar o enunciado da Súmula n.º 42 da TNU.
Além disso, deve ser dito que a parte deixou de fazer o necessário cotejo analítico entre
os acórdãos paradigma e recorrido, tendo preferido citar vários julgados, o que
prejudicou ainda mais sua pretensão recursal.
Assim, está-se diante de, pelo menos, duplo motivo a impedir o conhecimento do
incidente.
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal
Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa –
Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª
TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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7. 0502178-83.2017.4.05.8311
Recorrente: Juraci Maria da Silva
Adv/Proc: Rafael Ramos Pedrosa (PE028452D)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PROVA
DO FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. PROVA DO TEMPO DE SERVIÇO
NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE EXIGE O REEXAME DE PROVA.
ENUNCIADO N.º 42 DA TNU. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA POR FALTA
DE SIMILITUDE. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela parte-autora contra decisão monocrática
proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido regional de
uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se que, em
verdade, a pretensão recursal demandaria, para seu julgamento, o exame de matéria
fática, o que impediria o conhecimento do incidente.
Na espécie, entendeu-se que a parte-autora não teria demonstrado tempo de serviço
especial pelo prazo necessário para a concessão do pretendido benefício, bem como que
não teria sido infirmada informação constante do PPP, no sentido de que, no período de
03/12/98 e 19/03/2015, teria sido fornecido a ele EPI eficaz.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
A suposta divergência estaria amparada em acórdão da TR/SE,
segundo o qual nenhum EPI é eficaz capaz de neutralizar o agente
biológico, mesmo que conste no PPP a sua eficácia, bem assim
que, independente do tempo de permanência em ambiente
hospitalar o risco de contágio é permanente, assim como a
avaliação da analise da atividade exercida em condições especiais
é qualitativa. Defende o autor que não estaria efetivamente
demonstrada, pelos documentos constantes dos autos, a real
eficácia do EPI para neutralizar a nocividade advinda os agentes
agressivos comuns aos ambientes hospitalares. A matéria já se
encontra pacificada pela Turma Nacional de Uniformização,
diante do entendimento consagrado pelo Col. STF no ARE nº
664335, no sentido de que, se o EPI for realmente capaz de
neutralizar a nocividade, não há respaldo constitucional ao
reconhecimento do tempo especial, com exceção do ruído;
“verbis”: [...] Diante do exposto, o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de
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neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial, tal como consignado do acórdão
recorrido.
A parte-autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o
acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da TR/SE:
Acerca dos segurados que trabalham dentro de hospitais, como
médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, dentre outros,
entendo que a análise da habitualidade e permanência da
exposição aos agentes agressivos deve ser feita de forma
diferenciada. Nesses casos específicos, não se deve exigir que o
segurado esteja todos os dias, durante todo o tempo do trabalho,
exposto a agentes biológicos provenientes, por exemplo, de
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, já que
mesmo os que não trabalham todo o tempo com pessoas doentes,
mas que atuam de forma efetiva dentro do hospital, ficam também
expostos a risco do contágio. Portanto, para o reconhecimento da
especialidade pela exposição a agentes biológicos não é
necessário que a atividade seja desenvolvida em unidade de
isolamento hospitalar, mas sim que a função seja exercida em
ambiente hospitalar e que o indivíduo esteja efetivamente exposto
a agentes biológicos nocivos a sua saúde. Destarte, entendo que é
evidente que, no exercício de determinadas profissões em um
hospital, o perigo de contágio é permanente. (TR/SE - Processo
n.º 0500261-15.2015.4.05.8500, relator o Juiz Federal Fábio
Cordeiro de Lima, incluído no Sistema Creta no dia 13/11/2015)
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
O ponto controvertido nos autos é o seguinte: se foi provado nos autos, ou não, que
houve o fornecimento de EPI eficaz, bem como o tempo de serviço necessário para a
obtenção do benefício pretendido pela parte-autora.
As decisões proferidas nas instâncias ordinárias responderam a esta questão
negativamente, porém a parte-autora não se conforma com esse entendimento, arguindo
que não houve prova quanto ao fornecimento do EPI, ao passo que estaria demonstrado
nos autos todo o tempo de serviço por ela pretendido.
Não é preciso muito esforço para se alcançar a compreensão de que não estamos diante
de uma divergência na interpretação da lei federal, mas diante da discordância da parteautora com relação à valoração da prova no caso concreto, levada a termo pelo JEF e
pela TR de origem.
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Esse tipo de controvérsia, contudo, não enseja o conhecimento de pedido de
uniformização regional, uma vez que o julgamento do seu mérito demanda o reexame
de prova, o que não é possível nesta via, exatamente porque a TRU não é uma terceira
instância recursal. A esse respeito, consultar o enunciado da Súmula n.º 42 da TNU.
Além disso, deve ser dito que não há similitude entre os acórdãos recorrido e
paradigma, uma vez que, enquanto no presente caso, discute-se acerca da eficácia, ou
não, do EPI descrito no PPP, no acórdão paradigma a discussão gira em torno da
necessidade da exigência, após a vigência da Lei n.º 9.032/95, da habitualidade e
permanência para os casos que tratam de exposição a agentes biológicos.
Assim, está-se diante de, pelo menos, duplo motivo a impedir o conhecimento do
incidente.
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal
Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa –
Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª
TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

8. 0510139-39.2016.4.05.8302
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Estelina Maria da Silva
Advogado: Defensoria Pública da União - DPU
Origem: 2ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
55

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ATOS
DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICADOS POR CONCILIADOR.
CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 16 DA LEI N.º 12.153/09.
CONCILIADOR COMO “LONGA MANUS” DO MAGISTRADO. NORMA
ESTRUTURAL. IDENTIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
SEDE
DE
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
POSIÇÃO
RESSALVADA.
ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO DA TRU. QUESTÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO DA
SÚMULA N.º 43 DA TNU. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo ente público contra decisão monocrática
proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido regional de
uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se que o objeto
do incidente trata de questão processual, o que impede o seu conhecimento.
Na espécie, discute-se qual seria a correta interpretação do art. 16 da Lei n.º 12.153/09,
que permite ao Juiz Federal aproveitar, como atos de instrução processual, oitivas das
partes em sede de audiência de conciliação, realizadas sob a presidência de conciliador.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
A discussão apontada no presente incidente diz respeito à atuação
de conciliador perante o Juizado Especial Federal e a consequente
colheita por ele realizada de esclarecimentos prestados pelas
partes, no desiderato de auxiliar o juiz sentenciante na formação
de seu convencimento.
Dispõe o artigo 16, §§1º e 2º, da Lei nº 12.153/2009 (Lei do
Juizado Especial da Fazenda Pública), sobre a possibilidade de o
conciliador conduzir audiência de conciliação e coletar os
esclarecimentos prestados pelas partes e pelas testemunhas sobre
os contornos fáticos da controvérsia, para serem utilizados pelo
juiz e até mesmo dispensar a instrução processual, “in verbis”:
Art. 16. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz,
conduzir a audiência de conciliação.
§ 1o Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento
da composição amigável, ouvir as partes e testemunhas
sobre os contornos fáticos da controvérsia.
§ 2o Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a
instrução do processo, podendo dispensar novos
depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da
causa os esclarecimentos já constantes dos autos, e não
houver impugnação das partes.
Cuida-se, de fato, de matéria de natureza processual que implica
incidência da súmula nº 43 da TNU “Não cabe incidente de
uniformização que verse sobre matéria processual”
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O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o
acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da 3.ª TR/PE:
A previsão da possibilidade do conciliador ouvir partes e
testemunhas se destina ao aperfeiçoamento da própria
conciliação, fornecendo àquele incumbido de buscar a
composição amigável os elementos necessários para dali extrair
uma possibilidade de acordo. É oportunizar ao conciliador um
melhor conhecimento das circunstâncias, para que possa conduzir
o ato a uma solução conciliada, capaz de atender aos interesses de
ambas as partes. Se não há acordo, não pode o conciliador
instaurar audiência de instrução e
julgamento, tomando
depoimentos das partes e inquirindo as testemunhas. Este
procedimento fere o devido processo legal, consistindo em
especial ofensa ao contraditório, em sua acepção substancial.
(Processo n.º 0502117-26.2015.4.05.8302, relator o Juiz Federal
Joaquim Lustosa Filho, validado no sistema Creta no dia
09/11/2015)
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
O ponto controvertido nos autos é o seguinte: nos termos do art. 16 da Lei n.º
12.153/09, pode o conciliador conduzir a audiência de conciliação tomando o
depoimento pessoal e ouvindo testemunhas com o objetivo deliberado do seu futuro
aproveitamento, pelo Juiz Federal, como atos de instrução processual.
No acórdão recorrido, esta questão foi respondida positivamente, ocasião em que se
apresentou entendimento no sentido de que o conciliador age sob a supervisão do
magistrado, sendo dele sua “longa manus”, de maneira que, não havendo motivo
específico invocado para macular os atos de instrução, estes devem ser regularmente
admitidos.
Na decisão recorrida, da lavra do em. Presidente desta TRU, entendeu-se que essa
questão seria de índole processual, de modo que não seria possível conhecer-se do
incidente com base nela, nos termos do enunciado da Súmula n.º 43 da TNU. Na
oportunidade, foi citado, inclusive, precedente desta TRU:
Sobre o tema, esta TRU, ao apreciar o recurso interposto pelo
INSS nos autos do processo nº 0502215-11.2015.4.05.8302
decidiu por não conhecer do pedido, pois “(...) por mais que a
sistemática de coleta e produção de prova por parte do
conciliador na audiência de conciliação interfira na construção
do direito previdenciário trazido a lume, a matéria não deixa de
ostentar cunho estritamente processual, donde descabido o
incidente, somente admissível em sede de direito material,
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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
Enunciado n 43 da TNU (Não cabe incidente de uniformização
que verse sobre matéria processual) e a Questão de Ordem n. 35
da TNU (O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe
a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte
da Turma de que emanou o acórdão impugnado)”. (TRU, julg.
em 22-8-2016, Rel. Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira –
Presidente da TR/RN).
Particularmente, entendo que o art. 16 da Lei n.º 12.153/09 é norma do tipo estrutural,
qual seja, norma que fixa o próprio desenho básico do sistema de juizados especiais,
de maneira que não pode ficar isolada do esquema recursal de uniformização de
interpretação da lei federal.
Essa espécie normativa é da mesma natureza daquela que fixa a competência dos
Juizados Especiais, ou seja, são normas que, para além de meramente processuais ou
procedimentais, são responsáveis pela própria identidade do microssistema e, nessa
condição, devem estar disponíveis para serem discutidas no âmbito da TRU e da TNU.
Todavia, ante a jurisprudência desta TRU, ressalvo meu entendimento para votar
acompanhando a posição majoritária do colegiado.
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
– Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal
Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa –
Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª
TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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9. 0501699-96.2017.4.05.8503
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Maria José da Cruz Santos
Advogado: Thiago Costa dos Santos Almeida – OAB/SE 007832
Origem: Turma Recursal de Sergipe
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO PARADIGMA. FORMALIDADE
ESSENCIAL PARA A ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
QUESTÃO DE ORDEM N.º 03 DA TNU. RECURSO CONHECIDO, PORÉM
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, suscitado pelo ente público, interposto contra decisão
monocrática proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido
regional de uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se
que o pedido de uniformização padece de vício formal, uma vez que não se apresentou
cópia do acórdão paradigma, contrariando entendimento constante da Questão de
Ordem n.º 03 da TNU.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
No caso em análise não restaram satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso, visto que a mera transcrição de
acórdão indicado como paradigma, sem a indicação da fonte de
onde foi extraído, revela-se insuficiente a demonstração da
divergência jurisprudencial a ser dirimida por esta Turma
Regional de Uniformização. Tal exigência somente pode ser
relevada nos casos em que o acórdão paradigma foi proferido pelo
STJ em sede de recurso repetitivo ou pela própria Turma
Nacional de Uniformização, na sistemática dos representativos de
controvérsia (artigo 15, inciso II, da Resolução nº 345/15 – CJF).
O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização regional, por entender
que, de um lado, o fundamento da decisão recorrida não pode ser utilizado quando a
divergência é apontada entre turmas da mesma Região e, de outro, que ele se choca com
os princípios da celeridade e simplicidade, expressamente previstos em lei para os
juizados especiais. Citou ainda diversos artigos do CPC, nos quais há regras sobre a
possibilidade de saneamento de vícios formais.
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
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seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
A questão é de fácil deslinde, pois, na decisão recorrida, apenas aplicou-se o
entendimento pacificado no âmbito da Turma Nacional de Uniformização, cristalizado
no enunciado de sua Questão de Ordem n.º 03, cuja redação é a seguinte: “A cópia do
acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre turmas
recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por meio da
internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua autenticidade.”
Acerca do tema, conferir ainda o seguinte precedente desta TRU: “Da análise dos autos,
percebe-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de indicar a fonte do acórdão
paradigma, como bem demonstrou a decisão que inadmitiu o presente pedido de
uniformização (doc. 33). Constata-se tal assertiva lendo a peça produzida pela parte
autora em seu pedido de uniformização (doc. 30). 8. Saliente-se que, embora decorra da
Questão de Ordem nº 3, da TNU, a desnecessidade, no incidente regional, de cópia do
acórdão paradigma, faz-se mister que a parte o individualize. No caso, a
individualização, pressupõe, pelo menos, a indicação do número do processo em que se
produziu o julgado divergente. A ausência de identificação prejudica o cotejo analítico
necessário na análise no pedido de uniformização. 9. Registre-se que tal exigência não
se trata de mera formalidade, mas de requisito necessário para o prosseguimento do
incidente que visa uniformizar a divergência jurisprudencial, em matéria de direito
material, entre as Turmas Recursais deste Regional.” (Processo n.º 050136151.2014.4.05.8302, relator o Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça, julgado
no dia 22 de agosto de 2016)
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, POR MAIORIA, nos termos do voto-ementa
do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
maioria, negar conhecimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Vencidos Dr. Bruno Carrá e Dr.
Carlos Wagner. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner
Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz
Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente
da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz
Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton
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Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

10. 0500380-39.2016.4.05.8306
Recorrente: Anadir Votorino Nunes de Oliveira
Advogado: Marcus Ely Soares dos Reis (PR020777D)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal de Sergipe
Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO PARADIGMA. FORMALIDADE
ESSENCIAL PARA A ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
QUESTÃO DE ORDEM N.º 03 DA TNU. RECURSO CONHECIDO, PORÉM
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, suscitado pela parte-autora, interposto contra decisão
monocrática proferida pelo em. Presidente desta TRU, que não conheceu pedido
regional de uniformização de jurisprudência. No caso, na decisão atacada, entendeu-se
que o pedido de uniformização padece de vício formal, uma vez que não se apresentou
cópia do acórdão paradigma, contrariando entendimento constante da Questão de
Ordem n.º 03 da TNU.
A decisão recorrida, no ponto em que é atacada pelo presente recurso, concluiu nos
seguintes termos:
Observa-se que a parte autora apenas transcreveu os acórdãos
apontados como paradigma sem, contudo, indicar a fonte de onde
foi extraído para que se possa verificar a sua autenticidade.
Com efeito, a cópia do paradigma somente é obrigatória quando
se tratar de divergência entre turmas recursais de diferentes
regiões. Contudo a indicação da fonte que permita a aferição de
sua autenticidade é indispensável, consoante dispõe a Questão de
Ordem nº 3, da TNU (“A cópia do acórdão paradigma somente é
obrigatória quando se tratar de divergência entre turmas recursais
de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido
por meio da internet, a indicação da fonte que permita a aferição
de sua autenticidade”).
A parte-autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização regional, por entender
que, de um lado, o fundamento da decisão recorrida não pode ser utilizado quando a
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divergência é apontada entre turmas da mesma Região e, de outro, que ele se choca com
os princípios da celeridade e simplicidade, expressamente previstos em lei para os
juizados especiais.
Relatado no essencial, passou a decidir.
VOTO
O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF n.º 345/2015, aqui
aplicado por força do art. 4.º, XI, do RITRU, através do seu art. 15, §2.º, dispõe da
seguinte forma: “Contra decisão de inadmissão de pedido de uniformização fundada em
representativo de controvérsia ou súmula da Turma Nacional de Uniformização, caberá
agravo interno, no prazo de quinze dias a contar da respectiva publicação, o qual, após o
decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma Recursal ou
Regional, conforme o caso, mediante decisão irrecorrível.”
A questão é de fácil deslinde, pois, na decisão recorrida, apenas aplicou-se o
entendimento pacificado no âmbito da Turma Nacional de Uniformização, cristalizado
no enunciado de sua Questão de Ordem n.º 03, cuja redação é a seguinte: “A cópia do
acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre turmas
recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por meio da
internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua autenticidade.”
Acerca do tema, conferir ainda o seguinte precedente desta TRU: “Da análise dos autos,
percebe-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de indicar a fonte do acórdão
paradigma, como bem demonstrou a decisão que inadmitiu o presente pedido de
uniformização (doc. 33). Constata-se tal assertiva lendo a peça produzida pela parte
autora em seu pedido de uniformização (doc. 30). 8. Saliente-se que, embora decorra da
Questão de Ordem nº 3, da TNU, a desnecessidade, no incidente regional, de cópia do
acórdão paradigma, faz-se mister que a parte o individualize. No caso, a
individualização, pressupõe, pelo menos, a indicação do número do processo em que se
produziu o julgado divergente. A ausência de identificação prejudica o cotejo analítico
necessário na análise no pedido de uniformização. 9. Registre-se que tal exigência não
se trata de mera formalidade, mas de requisito necessário para o prosseguimento do
incidente que visa uniformizar a divergência jurisprudencial, em matéria de direito
material, entre as Turmas Recursais deste Regional.” (Processo n.º 050136151.2014.4.05.8302, relator o Juiz Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça, julgado
no dia 22 de agosto de 2016).
Em tais termos, voto no sentido de NÃO CONHECER do incidente.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER O
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
Bianor Arruda Bezerra Neto
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos
Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz
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Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente
da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz
Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton
Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
RELATORA KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA –
PRESIDENTE DA 2ª TR/PE - AUSENTE
1. 0517415-21.2016.4.05.8400 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Ozian Rodrigues Matias
Advogado: Luiz Gonzaga da Silva – OAB/ RN 009999
Origem: Turma Recursal SJRN
Relatora: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
2. 0507065-58.2017.4.05.8102 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: Antônio Calisto dos Santos
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relatora: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
3. 0500003-97.2018.4.05.8306 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: Maria Bernadete Martins da Silva
Advogado: Maria Lucineide de Lacerda Santana (OAB/PB 011662b)
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernmabuco
Relatora: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
4. 0520113-95.2014.4.05.8100 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: Elivaldo Ferreira Martins (042.866.993-07)
Advogado: Adaudete Pires Duarte (CE018290) e outro
Recorrido(a): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Origem: 1ª Turma Recursal do Ceará
Relatora: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
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5. 0503402-89.2017.4.05.8300 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: José Ismar da Silva
Advo/Proc: Paulianne Alexandre Tenorio (PE020070D)
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relatora: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
6. 0500370-73.2017.4.05.8204 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: Luiz Laurentino
Advo/Proc: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relatora: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça

7. 0500146-14.2017.4.05.8309 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Recorrido (a): Erisvaldo Francisco da Silva
Advogado: João Paulo Gomes Pedrosa Bezerra – OAB/PE 001171B
Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relatora: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
8. 0502011-93.2017.4.05.8302 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: Bartolomeu Gonçalves da Silva
Advogado: Davi Angelo Leite da Silva (PE036499)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relatora: Juíza Federal Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
9. 0508967-34.2017.4.05.8300 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Isabel Cristina Amorim de Melo
Adv/Proc: Ricardo Luiz Amorim de Melo – OAB/PE 033211
Origem: Turma Recursal da SJPE
Relatora: Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
10. 0500082-22.2017.4.05.8109 RETIRADO DE PAUTA
Recorrente: José Ferreira de Vasconcelos
Adv/Proc: Adaudete Pires Duarte – OAB/CE 018290
Recorrido: INSS
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Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal da SJCE
Relatora: Kylce Anne Pereira Collier de Mendonça
Certifico que os processos, em epígrafe, foram retirados da pauta de julgamento da 26ª
Sessão da TRU.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
RELATOR SÉRGIO DE ABREU BRITO – PRESIDENTE DA TR/AL

1. 0506810-76.2017.4.05.8013
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc (a): Procuradoria Federal
Recorrido (a): Claudia Maria Florentino da Silva
Advogado: Antônio Tenório Cavalcante Neto (AL007917)
Origem: Turma Recursal de Alagoas
Retorno do Pedido de Vista: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-VISTA
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO.
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA QUE EXERCE, COMO AUTÔNOMO,
ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS OU NÃO (ART. 12, V,
H, DA LEI Nº 8.212/91). IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO
SEGURADO FACULTATIVO, AINDA QUE DE BAIXA RENDA (ART. 14, DA
LEI Nº 8.212/91). PRECEDENTES DESTA TURMA REGIONAL (050751396.2015.4.05.8200) INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Trata-se de pedido de vista, no julgamento do presente feito, por conta da divergência
aberta por este Magistrado, na última sessão desta eg. Turma Regional de
Uniformização.
2. Inicialmente, deve-se destacar que se trata de processo oriundo da Turma Recursal de
Alagoas que, por unanimidade, reformou julgado da 14ª Vara do Juizado Especial
Federal de Maceió-AL.
3. Em que pese ter participado do julgamento turmário, na Seção Judiciária de Alagoas,
reputando a autora inclusa na categoria segurada facultativa, analisando melhor a
questão, em sede de juízo de uniformização, tenho por acompanhar a divergência, no
sentido de conhecer e dar provimento ao incidente veiculado pelo INSS. Explico.
4. Reputa-se segurado obrigatório a pessoa física que exerce atividade econômica, com
ou sem fim lucrativo, por conta própria (art. 12, V, h, da Lei 8.212/91). Trata-se de
contribuinte individual. O fato de a atividade econômica ser esporádica não lhe retira a
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qualidade de segurado obrigatório. Registre-se que a autora afirma, no doc. 11, que é
autônoma e, no doc. 14, “que trabalhava em casa fazendo bolo”. Não há nos autos
sequer indicação de que se trata de atividade eventual ou constante.
5. Nestes termos, não se pode alegar que a demandante se enquadre na categoria
segurado facultativo que exige, além de não ter renda própria, dedicar-se
exclusivamente ao trabalho doméstico (art. 12, §2º, II, b, da Lei nº 8.212/91).
6. Esse entendimento já fora cristalizado por esta eg. Turma Regional de Uniformização
no julgado veiculado no processo nº 0507513-96.2015.4.05.8200, de 05.07.2017, v.u.,
Relator Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho, que passo a transcrever:
“PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA
RENDA. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO RESIDUAL PARA
AQUELE QUE NÃO SE QUALIFICA COMO SEGURADO
OBRIGATÓRIO. PESSOA FÍSICA QUE EXERCE, POR CONTA
PRÓPRIA, ATIVIDADE ECONÔMICA DE NATUREZA URBANA,
COM FINS LUCRATIVOS OU NÃO. SEGURADO OBRIGATÓRIO,
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (DO ARTIGO 12, V, "H", DA LEI
8.212/91). IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO
SEGURADO FACULTATIVO, AINDA QUE DE BAIXA-RENDA
(ART. 14 DA LEI 8.212/91). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO
1 - Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência em que se
pretende ver solucionada divergência de entendimento entre turmas
recursais da 5ª Região no que concerne à possibilidade de o Segurado
Facultativo de Baixa Renda perceber renda decorrente de atividade
remunerada eventual (bicos).
2 - O acórdão recorrido assentou que "uma vez constatado que a autora
aufere remuneração (conforme depoimento da testemunha colhido em
audiência), as contribuições recolhidas na qualidade de segurada
facultativa sem renda própria não são válidas para fins de percepção do
benefício ora postulado".
3 - O aresto paradigma, por outro lado, o aresto paradigma concluiu que "o
fato de a autora ter renda pessoal no valor de R$ 140,00 sem averiguar com
maior profundidade a sua origem, não pode ser invocado como óbice ao
reconhecimento da condição de segurado facultativo, ainda mais quando se
observa que a renda familiar não ultrapassa o limite legal de 2 (dois)
salários mínimos."
4 - A divergência estabelecida, portanto, refere-se à possibilidade de o
segurado facultativo de baixa renda possuir renda própria e, ainda assim,
ser beneficiado com a alíquota favorecida de 5%.
5 - Sobre o assunto, esta TRU, na Sessão de agosto de 2016, firmou "a tese
de que o exercício de atividade remunerada (ainda que informal e os
rendimentos auferidos sejam considerados baixos) afasta a condição de
segurado facultativo de baixa renda, prevista no art. 21, § 2º, inciso II,
alínea "b" da Lei nº 8.212/91" (Processo 0503776-98.2014.4.05.8401,
Relator Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho).
6 - Já na sessão de março de 2017, firmou tese no sentido de
que "renda proveniente de pensão alimentícia em montante inferior ao
valor máximo previsto para o Bolsa Família não afasta a qualidade de
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segurado facultativo de baixa renda" (Processo 051235283.2014.4.05.8400, Relator Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito).
7 - Efetivamente, nos termos do artigo 14 da Lei 8.212/91, considera-se
segurado facultativo aquele que "se filiar ao Regime Geral de Previdência
Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído
nas disposições do artigo 12", que trata do segurado obrigatório.
8 - No caso específico dos autos, a solução da controvérsia não reside na
qualificação (ou não) do segurado como baixa renda, mas sim em seu
enquadramento como segurado facultativo. Isso porque a categoria de
segurado facultativo é de uso residual, aplicável somente quando o
segurado não for qualificável como segurado obrigatório, nos termos do
artigo 12 da Lei 8.212/91.
9 - O desenvolvimento da atividade de cabeleireira, ainda que na forma de
"autônoma", enquadra-se a parte autora como segurada obrigatória da
previdência social, na categoria de contribuinte individual, nos precisos
termos do artigo 12, V, "h", da Lei 8.212/91 ("a pessoa física que exerce,
por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins
lucrativos ou não").
10 - Sendo a autora qualificável como contribuinte individual, está
automaticamente excluída do enquadramento como segurada facultativa e,
"a fortiori", como segurada facultativa de baixa renda.
11 - Ante o exposto, conhece-se e nega-se provimento ao Pedido de
Uniformização, firmando-se a tese de que "o exercício de atividade
econômica de natureza urbana, com ou sem fins lucrativos, impede a
qualificação do segurado como facultativo, ainda que de baixa renda,
enquadrando-o na categoria de contribuinte individual". “ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros
da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5.ª Região em, por unanimidade, CONHECER do
incidente de uniformização de jurisprudência e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do relatório e do voto do Juiz Federal Relator e dos votos orais
de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.”
7. O caso dos autos se ajusta ao julgado acima posto, que bem delineou o entendimento
consolidado por esta Turma Regional de Uniformização. Desta feita, VOTO pelo
provimento do pedido de uniformização, no sentido de determinar a devolução dos
autos à Turma Recursal de origem para aplicar o entendimento desta TRU.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS à Turma Regional de Uniformização (TRU), com
fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela
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Turma Recursal de Alagoas, que, reformando a sentença de origem, julgou procedente o
pedido de auxílio doença de segurada facultativa – baixa renda.
A Turma Recursal de Alagoas, reformando a sentença de primeira instância, julgou
procedente o pedido da parte autora de auxílio doença, por considerar válidas as suas
contribuições recolhidas como segurada facultativa baixa renda. Na ocasião, o
Colegiado entendeu que caberia à autarquia previdenciária comprovar eventuais
irregularidades nos recolhimentos em questão, o que não teria sido feito no caso. Assim,
tendo a autora comprovado sua inscrição regular no CadÚnico, além da inexistência de
provas que indiquem que ela possui renda própria ou que não se dedique ao exclusivo
trabalho do lar, a Turma Recursal de origem reconheceu a validade das contribuições
previdenciárias e a qualidade de segurada da parte autora, deferindo-lhe o benefício por
incapacidade.
A parte ré, ora recorrente, alega que somente é possível a validação das contribuições
previdenciárias de segurado facultativo - baixa renda ante a efetiva comprovação de que
o segurado não possui renda própria e que ele se dedica exclusivamente ao trabalhado
doméstico, em sua residência, o que não teria ocorrido no presente caso. Aponta como
paradigma julgado da 3ª Turma Recursal de Pernambuco (Anexo 38 - processo nº
0520815-57.2013.4.05.8300T), o qual teria reconhecido a necessidade de comprovação
da ausência de renda própria e de exercício de trabalho remunerado, para caracterizar a
condição de segurada facultativa. Assim, no julgado paradigma, a 3ª TR de Pernambuco
determinou a anulação da sentença para uma melhor análise da condição de segurada
facultativa da parte autora. Do mesmo modo, a autarquia aponta como paradigma
julgado da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, constante no anexo 39 (Processo n.
0509866-28.2014.4.05.8400S). Na ocasião, o Colegiado do RN considerou que a parte
autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos legais para enquadramento
na modalidade de contribuinte facultativo - baixa renda, razão pela qual seria inviável a
validação dos recolhimentos previdenciários. Deste modo, a Turma Recursal julgou
improcedente o pedido inicial de auxílio doença.
No primeiro juízo de admissibilidade, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi
admitido, conforme decisão do Juiz Presidente Turma Recursal de Alagoas (Anexo 42).
Por sua vez, em razão do reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários,
o incidente teve seguimento deferido pelo Presidente desta TRU, como se vê da decisão
do anexo 45.
É o relatório.
VOTO
O cerne da divergência apontada diz respeito à necessidade da comprovação de que a
segurada facultativa não possua renda e desempenhe trabalho doméstico no âmbito de
sua residência, independente do cumprimento dos demais requisitos previstos em lei
para o segurado facultativo.
Sobre o segurado facultativo, dispõe inicialmente a Lei nº 8.213/91, no seu art. 13:
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Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime
Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas
disposições do art. 11.
De sua vez, a Lei nº 8.212/91, no art. 21, § 2º, II, “b”, explicita:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo
mensal do salário de contribuição será de:
(...)
II - 5% (cinco por cento):
b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.
Percebe-se que a lei pretendeu diferenciar o segurado facultativo do contribuinte
individual.
Com efeito, para os segurados contribuintes individuais, a filiação é obrigatória,
devendo a contribuição previdenciária respectiva ser recolhida conforme valores de
alíquotas e base de cálculo especificadamente estabelecidos, tudo em nome não só dos
princípios mais caros que regem o Direito Tributário, como também para a sadia
manutenção do sistema previdenciário.
Como não há negar, caso não fossem traçadas com clareza as linhas que separam o
contribuinte individual do facultativo, estar-se-ia criando um mecanismo facilitador da
elisão fiscal, posto que os contribuintes poderia ficar tentados a encaixar-se na
quadratura do segurado facultativo, possibilitando o pagamento da contribuição
mediante alíquotas mais reduzidas.
A disciplina que rege o tema estabeleceu, portanto, critérios para a configuração do
segurado facultativo, a saber, (a)não possuir renda própria de nenhum tipo (incluindo
aluguel, pensão alimentícia, pensão por morte, entre outros valores); (b) não exercer
atividade remunerada e dedicar-se apenas ao trabalho doméstico, na própria residência;
(c) possuir renda familiar de até dois salários mínimos. Bolsa família não entra para o
cálculo; e (d) estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com
situação atualizada nos últimos dois anos.
Vê-se, pois, que a norma visa incluir no sistema da Previdência Brasileira, mesmo
aqueles que não lograram inserir-se no concorrido e limitado mercado de trabalho do
país. Observe-se, quanto ao ponto, que a norma tem um escopo social relevante, pois
busca evitar a colocação do indivíduo em uma situação de desamparo, que certamente
gerará ônus ao Estado e à sociedade, mesmo (e talvez sobretudo) que ele não seja filiado
à Previdência.
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Assim é que, muito para além do interesse individual, há um interesse público a ser
considerado na interpretação da norma.
Portanto, a interpretação, a meu sentir, draconiana no sentido de que qualquer atividade
remunerada, ainda que desempenhada episodicamente e gerando renda ínfima,
insuficiente de modo absoluto ao sustento e tampouco atingindo o patamar legal de dois
salários mínimos excluiria a condição de segurado facultativo; atenta para o aspecto do
destinatário individual da norma, porém descuida, a meu pensar, do interesse público
configurado na manutenção de níveis mínimos de salubridade social, que a norma quis
preservar.
Não interessa a nenhum dos indivíduos que compõem a sociedade, nem muito menos à
coletividade que ela configura como corpo social, a existência de páreas que habitarão
hospitais, lares de idosos ou mesmo as ruas, caso o Estado não seja capaz de assegurarlhes o patamar mínimo de dignidade, como sói acontecer.
Assim é que entendo, que a interpretação da norma deve ser realizada iluminada pela
necessidade de cumprimento, na maior medida possível, do princípio da universalidade
que rege a Seguridade Social Brasileira. Princípios são valores-núcleo que ditam a
quadratura de um sistema de normas e não é à toa que a Constituição Federal erigiu a
Universidade da Cobertura ao princípio número um da Seguridade Social (art. 194, p.u.,
I, da CF/88) no país. Portanto, o desempenho de atividade episódica pelo segurado
facultativo, desde que não ocorra com habitualidade e profissionalismo, nem componha
parcela relevante do sustento familiar, não é suficiente para desconfigurar sua condição
de facultativo. Uma exegese que tal pode excluir o cidadão, que efetuou contribuições
por longos anos como facultativo, da condição de segurado, quando ele dela mais
necessita, no meu entender, sem fundamento jurídico bastante para tal.
Ao ademais, não se pode olvidar o registro de que a prova do desempenho de atividade
remunerada incumbe ao INSS, desejoso de glosar as contribuições recolhidas na
condição de segurado facultativo. Incumbir o ônus da prova de não possuir renda ao
segurado constitui inversão lógica que o obriga a fazer prova negativa de uma
circunstância.
Com essas razões, CONHEÇO do Incidente para NEGAR-LHE provimento, propondo
a seguinte tese para uniformizar o entendimento no âmbito da 5ª Região: O desempenho
de atividade episódica pelo segurado facultativo, desde que não ocorra com
habitualidade e profissionalismo nem componha parcela relevante do sustento familiar,
não é suficiente para desconfigurar sua condição de facultativo, incumbindo sua prova
ao INSS.
É como voto, excelências.
Recife, 17 de setembro de 2018.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
maioria, negar provimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto da relatora. Vencidos Dr. André Dias Fernandes,
Dr. Paulo Roberto Parca de Pinho, Dr. Joaquim Lustosa Filho e Dr. Sérgio de Abreu
Brito. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues
Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª
TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal
Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley
de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

2. 0501615-98.2017.4.05.8405
Recorrente: Celina Fernandes dos Santos
Advogado (a): Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho – OAB/PB 008407
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL REGIONAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a
incidente de uniformização de jurisprudência regional (anexo nº 41).
2. Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização contra v. acórdão
proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, que deu parcial provimento ao
recurso inominado (anexo. 25)
3. A Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte inadmitiu o pedido de
uniformização ao argumento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de
indicar acórdão de Turma Recursal da 5ª Região que confirmasse sua tese.
4. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo e remetido a esta eg.
Turma Regional de Uniformização.
5. Negou-se seguimento ao agravo, tendo a parte autora interposto recurso de agravo
interno, objeto da presente análise.
6. Como é cediço, um dos requisitos do incidente de uniformização é demonstração de
existência de dissídio regional de jurisprudência. É com base no aludido dissídio que se
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podem analisar eventuais dissonâncias sobre questão de direito material e, se o caso,
promover a uniformização do entendimento. É o que se colhe do entendimento
jurisprudencial consolidado na TNU, que se transcreve:
“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”.
(PEDILEF 200638007233053, DOU 24/10/2014, relatora Juíza Federal
Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo).
7. A recorrente não demonstrou a existência do dissídio.
8. Desta forma, deve ser mantida a decisão da douta Presidência, que negou provimento
ao recurso de agravo.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de
origem.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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3. 0500299-53.2017.4.05.8307
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Paulo do Nascimento Marcionildo
Advogado (a): Maria Caroline Galvão Real Martins de Lima – OAB/PE 040258
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
TRABALHADOR
RURAL.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE POEIRA
MINERAL: DESCRIÇÃO GENÉRICA SEM ESPECIFICAR O TIPO DE
POEIRA NOCIVA À SAÚDE: IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO
COMO TEMPO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
PROVIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DO INSS
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a
incidente de uniformização de jurisprudência regional (anexo nº 46).
2. Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização contra v.
acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Pernambuco, que confirmou sentença
que reconheceu alguns períodos como tempo de serviço especial.
3. A Presidência da 2ª Turma Recursal de Pernambuco inadmitiu o pedido de
uniformização (anexo 40) porque a matéria já se encontrava uniformizada pela
Turma Nacional de Uniformização e que a pretensão do INSS implicava reexame
de matéria fática.
4. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo e remetido a
esta eg. Turma Regional de Uniformização. Negou-se seguimento ao recurso,
tendo a parte autora interposto agravo interno objeto da presente análise.
5. Examinando o acórdão recorrido da 2ª Turma Recursal de Pernambuco, verifico
que este manteve a sentença que reconheceu como especial o período de
12/03/1979 a 18/04/1987 por categoria profissional (trabalhador rural), contudo,
por outro fundamento: exposição à poeira mineral (PPP anexo 11). Enfim, o
aludido período foi enquadrado como especial em virtude de exposição à poeira
mineral em análise ao PPP apresentado pelo demandante. Confira-se:
“Sustenta o INSS em seu recurso: a) a atividade de trabalhador rural não permite
o enquadramento por categoria profissional; b) quanto ao calor, somente quanto
este provém de fontes artificiais é que gera direito ao reconhecimento; c) também
quanto ao calor, na vigência do Decreto nº 53.831/1964, era necessária a
exposição a uma intensidade de 28ºC; d) quanto ao ruído, o PPP não se encontra
corroborado por LTCAT.
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A sentença reconheceu como especial o período de 12/03/1979 a 18/04/1987 por
categoria profissional (trabalhador rural).
Mantenho o reconhecimento especial por outro fundamento: exposição à poeira
mineral (PPP anexo 11).
O enquadramento quanto à poeira mineral até 1997 é indubitável diante da
previsão do código 1.2.9 do Decreto nº 53.831/1964: OUTROS TÓXICOS
INOGÂNICOS Operações com outros tóxicos inogârnicos capazes de fazerem mal
à saúde. Trabalhos permanentes expostos às poeiras Trabalhos permanentes
expostos às poeiras, gazes, vapores, neblina e fumos de outros metais, metalóide
halogenos e seus eletrólitos tóxicos - ácidos, base e sais - Relação das substâncias
nocivas publicadas no Regulamento Tipo de Segurança da O.I.T.
Como se vê, a norma não exige nenhuma outra especificidade para
enquadramento por exposição à poeira. Somente a partir do Decreto nº
2.172/1997 é houve o implemento de novas exigências.”
6. A Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0503617-63.2016.4.05.8312/PE, de minha relatoria, na Sessão de Julgamento de
22 de novembro de 2017, em Fortaleza, fixou a seguinte tese: "a menção genérica
no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) à exposição do trabalhador a
poeiras minerais, sem indicação da espécie (sílica, carvão, cimento, etc.), não é
prova suficiente da nocividade/insalubridade da função laboral desempenhada
pelo segurado, para fins de qualificação como tempo especial, mesmo para o
período até 4 de março de 1997".
7. Destarte, o acórdão recorrido, ao reconhecer a especialidade do período de
exposição à poeira mineral de forma genérica, está em dissonância com o
entendimento da TNU. Assim, deve ser provido o incidente de uniformização do
INSS.
8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao agravo interno, para
conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização regional do INSS,
determinando o retorno dos autos à turma recursal de origem para adequação do
julgado com base no entendimento estabelecido pela TNU no PEDILEF n.
0503617-63.2016.4.05.8312/PE supramencionado.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR
PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
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SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

______________________________________________________________________
______________´
4. 0502911-10.2016.4.05.8109
Recorrente: Francisco Cláudio Pereira
Advogado(a): Raquel dos Santos Amaral (CE027554)
Recorrido(a): União
Advo/Proc: Advocacia Geral da União - AGU
Origem: 1ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
VOTO-EMENTA
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE.
DEVOLUÇÃO DE VALORES À ADMINISTRAÇÃO. ACORDÃO RECORRIDO
AFASTOU
A
CONFIGURAÇÃO
DE
BOA-FÉ
DO
SERVIDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 42 DA TNU.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Pedido de Uniformização Regional interposto pela parte autora em face
do acórdão da 1ª Turma Recursal do Ceará, o qual reformou a sentença de procedência
entendendo pela legalidade da reposição ao erário dos valores pagos indevidamente,
fundamentado na ausência de boa-fé do servidor público. Por conseguinte, negou a
devolução dos valores já descontados de seus contracheques.
2. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
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Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei nº
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a
Turma Regional de Uniformização.
3. No caso dos autos, a parte recorrente junta decisão da 2ª Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará - 0521020-36.2015.4.05.8100 para fins de paradigma, o qual
entendeu que não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de
boa-fé devido a erro da administração, principalmente devido ao fato de a verba
recebida ter caráter alimentar.
4. No presente caso, a Turma Recursal de origem, ao analisar o conjunto probatório da
lide, concluiu pelo afastamento da caracterização de boa-fé do servidor, e por
conseguinte, reconheceu a legitimidade do procedimento da Administração de realizar o
estorno ao Erário.
5. Portanto, o exame da controvérsia apresentada nestes autos torna-se inviável uma vez
que demandaria um reexame de provas, para aferir se houve ou não boa-fé do ora
recorrente, o que é vedado no âmbito desta turma uniformizadora regional. Aplicação da
súmula nº 42 da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato.” Em caso semelhante quanto a reexame de provas:
PEDILEF 0512307-72.2015.4.05.8100/CE, REl. Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho,
TRU – julgamento 27/11/2017.
9. Por todo o exposto, não conheço do incidente regional de uniformização.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER O INCIDENTE
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, não conhecer o Incidente Regional de Uniformização, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner
Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz
Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente
da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz
Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton
Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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5. 0500911-85.2017.4.05.8405
Recorrente: Francisco Miranda da Silva
Advo/Proc: Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho (PB008407)
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: Turma Recursal do Rio Grande do Norte
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
VOTO-EMENTA
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO
ACÓRDÃO PARADIGMA. COTEJO ANALÍTICO PREJUDICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto pela parte autora em face de decisão
monocrática desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao Agravo,
o qual pretendia a admissibilidade do Incidente de Uniformização. Foram os autos
remetidos a este colegiado, na forma do §4°, do art. 2° da Resolução n° 347/2015 do
Conselho da Justiça Federal.
2. O incidente de uniformização apresentado (anexo nº 37) interposto contra o acórdão
proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (anexo nº
32 ) que negou provimento ao recurso, tendo em vista que o laudo pericial não atestou a
incapacidade laborativa do autor.
3. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei nº
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a
Turma Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, em sede de incidente
regional de uniformização, é necessária a demonstração do dissídio e a juntada de cópia
dos julgados divergentes ou indicação suficiente do julgado apontado como paradigma.
4. Da análise dos autos, percebe-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
apresentar o acórdão paradigma. Constata-se tal assertiva lendo a peça produzida pela
parte autora em seu pedido de uniformização (anexo nº 37).
5. No caso dos presentes autos, a parte apenas argumenta que o acórdão está em
divergência e contradições com as súmulas desta TRU. Sem, contudo descrevê-las e
nem sequer relacioná-las a divergência do caso concreto. Desta forma, deixa de cumprir
com um requisito objetivo que requer o Pedido de Uniformização, ferindo o que
prescreve o art. 14 da supracitada lei.
6. Registre-se que tal exigência não se trata de mera formalidade, mas de requisito
necessário para o prosseguimento do incidente que visa uniformizar a divergência
jurisprudencial, em matéria de direito material, entre as Turmas Recursais deste
Regional.
7. Pelo exposto, tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu do ônus de
individualizar o acórdão paradigma, inadmito o pedido de uniformização.
8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL, nos termos do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
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SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

6. 0519341-64.2016.4.05.8100
Recorrente: União
Advo/Proc: Advocacia-Geral da União - AGU
Recorrido(a): Daniela Mendes Carneiro Lima
Advogado: Glayddes Maria Lacerda Sindeaux (CE004019)
Origem: 1ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
VOTO-EMENTA
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. COTEJO ANALÍTICO PREJUDICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto pela união Federal em face de decisão
monocrática desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao Agravo,
o qual pretendia a admissibilidade do Incidente de Uniformização. Foram os autos
remetidos a este colegiado, na forma do §4°, do art. 2° da Resolução n° 347/2015 do
Conselho da Justiça Federal.
2. O incidente de uniformização apresentado (anexo nº 48) interposto contra o acórdão
proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará (anexo nº 47) que negou
provimento ao recurso, tendo em vista que sendo as horas extras comprovadas, ainda
que prestadas em desacordo com as normas de regência, presente a boa-fé do servidor e
a utilidade do serviço para a Administração, devem ser pagas ao servidor.
3. 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
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10.259/2001), bem como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a
Turma Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, em sede de incidente
regional de uniformização, é necessária a demonstração do dissídio e a juntada de cópia
dos julgados divergentes ou indicação suficiente do julgado apontado como paradigma.
4. No caso dos autos, a parte recorrente junta decisão da 2ª Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará - 0520089-09.2010.4.05.8100, que não guarda similitude com o
acórdão debatido, não demonstrando a divergência entre o acórdão proferido por esta
Turma Recursal e aquele.
5. O acórdão combatido confirmou a sentença, “uma vez que mesmo em desacordo com
as normas e sendo devidamente comprovada a realização das horas extras do servidor
público, estando presente a boa-fé e a utilidade do serviço deve ser paga. No caso dos
autos, ficou devidamente comprovado que a servidora realizou os serviços
extraordinários, e que a Presidência do órgão da Administração determinou o registro
no banco de horas, com vistas à compensação laboral”. Já o paradigma apresentado
pelo Recorrente não traz semelhança com os fatos dos autos, uma vez que neste
paradigma “não há sequer prova da indicação da realização de prestação de serviço
extraordinário pelo servidor”.
6. Nos autos, não houve a similitude fática jurídica, tampouco a identidade dos
fundamentos da negativa jurisdicional coincidem com os trazidos nos paradigmas.
Para a divergência jurisprudencial deve ser comprovada com as questões de fato em
ambos; como também o confronto de teses jurídicas conflitantes e diversas
interpretações para a mesma questão de direito.
7. Assim, inexistente um dos pressupostos essenciais que consubstanciam o incidente ou
o pedido de uniformização, qual seja: a ocorrência de similitude fática entre os casos
julgados (o outro seria a divergência entre as respectivas soluções jurídicas proferidas
ou perante já uniformizada), não há se falar possa ser o presente recurso admitido.
8. Ademais, a sugerida divergência jurisprudencial não restou comprovada. Isto porque
o recorrente não observou o dispositivo legal, deixando de realizar o devido cotejo
analítico, demonstrando a similitude fática entre as hipóteses trazidas a confronto com
díspares conclusões. Outrossim, para demonstração do dissídio, exige-se a comprovação
entre as questões de fato tratadas no acórdão discutido e no paradigma, reproduzindo os
fundamentos de ambos; como também o confronto das teses jurídicas conflitantes,
destacando-se a diversidade de interpretação para a mesma questão de direito.
9. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, com fulcro na
questão de ordem nº 22, c/c art. 15, I, do RITNU.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL, nos termos do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
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unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

7. 0514042-09.2016.4.05.8100
REQUERENTE: UNIÃO FEDERAL
REQUERIDO(A): WLADSON BRITO DOS SANTOS
ORIGEM: CE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
RELATOR: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito
DECISÃO
Trata-se de incidente Regional de Uniformização interposto pela União
Federal em face de acórdão que a condenou por dano moral em virtude de suspensão
indevida do pagamento de seguro-desemprego.
Através da decisão, no PEDILEF nº 0507558-39.2016.4.05.8500, a
Presidência da eg. Turma Nacional de Uniformização determinou a afetação do tema
em debate – “saber se a suspensão/cancelamento indevidos do pagamento
de seguro-desemprego gera dano moral in re ipsa (Tema 182) - como representativo
da controvérsia, determinando o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais
Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de
direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.
Desta forma, determino a devolução do feito à Turma de origem para
sobrestamento, a fim de que aguarde o julgamento definitivo da TNU e, após o trânsito
em julgado, promova a confirmação ou a adequação do v. acórdão, nos termos do art.
9º, VIII, do RITNU (Resolução CJF-RES-2015/00345, de 2 de junho de 2015).
Intimem-se.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
RELATOR PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO – PRESIDENTE DA 1ª
TR/PE
1. 0510868-26.2015.4.05.8100
Recorrente: Ubiratan Brito Sena
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Advogado: Marcus Ely Soares dos Reis – OAB/PR 20777D
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho

VOTO EMENTA
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÕES DE
TURMAS RECURSAIS DE MESMA REGIÃO. CÓPIA DO ACÓRDÃO
PARADIGMA DISPENSÁVEL. IMPRESCINDÍVEL INDICAÇÃO DA FONTE
DO REPOSITÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA (ENDEREÇO ELETRÔNICO NA
INTERNET - ENDEREÇO URL). QUESTÃO DE ORDEM N.º 03 /TNU.
AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de de agravo regimental interposto em face da decisão do Presidente da TRU,
que inadmitiu incidente de uniformização regional suscitado pelo particular, com
fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 3ª
Turma Recursal do Ceará, por aquele não atender a requisitos formais de admissão ausência de indicação da fonte de onde foram extraídas os paradigmas.
O particular, ora agravante, alega que não deve prevalecer o entendimento do douto
Presidente da TRU, posto que em se tratando de divergência entre Turmas Recursais de
mesma região desnecessária apresentação, tanto da cópia do acórdão paradigma, quanto
indicação da fonte de pesquisa que permita a aferição de sua autenticidade.
O conhecimento do incidente de uniformização pressupõe a comprovação da
divergência mediante apresentação de julgados paradigmas, devendo, no caso de
reprodução de julgado disponível na internet, ser indicada a respectiva fonte, ônus
atribuído à parte.
A mera transcrição dos julgados paradigmas sem comprovação de autenticidade ou
endereço eletrônico válido para consulta, não é documento idôneo à demonstração da
divergência.
Na espécie, observa-se que o autor apenas transcreveu os acórdãos apontados como
paradigmáticos sem, contudo, indicar a fonte de onde foram extraídas para que se possa
verificar a sua autenticidade.
Apesar de a cópia do acórdão paradigma somente ser obrigatória quando se tratar de
divergência entre turmas recursais de diferentes regiões, no caso de julgado obtido por
meio da internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua autenticidade é
indispensável, onsoante dispõe a Questão de Ordem nº 3, da TNU:
"A cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência
entre turmas recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido
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por meio da internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua
autenticidade".
Não foi outro o entendimento desta Turma Regional de Uniformização ao julgar o
agravo relativo ao processo n.º 0501160-42.2017.4.05.8500 na última sessão de
17/09/2018:
"(...) É certo que o conhecimento do incidente de uniformização pressupõe a
comprovação da divergência mediante apresentação de julgados paradigmas e, ainda
que em algumas situações seja dispensada a apresentação de cópia autenticada do
Acórdão, no caso de reprodução de julgado disponível na internet, em qualquer
situação, imprescindível a indicação da respectiva fonte. Trata-se, em verdade, de ônus
irrogado à parte, que não se transfere ao juiz.
De fato, cuida-se de exigência formal que, além de permitir a verificação da
divergência apontada, visa a assegurar a autenticidade do conteúdo das decisões
reportadas. Descumprida tal formalidade, a demonstração de divergência
jurisprudencial fica prejudicada (cf: TNU, PEDILEF 5080585920074058100, DOU
25/05/2012; PEDILEF 50013552720144047111, DOU 13/09/2016)". Relatora Juíza
Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil - Presidente da 2ª TR/CE.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto pelo particular.
É como voto.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, por unanimidade, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL
DO PARTICULAR, nos termos do voto do relator.
Recife, data da movimentação.
Paulo Roberto Parca de Pinho
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
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Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

2. 0518071-05.2016.4.05.8100
Recorrente: Rosilene de Lima Oliveira
Advo/Proc: Defensoria Pública da União
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho

VOTO EMENTA
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
SEGURADA
URBANA.
AFASTAMENTO OU NÃO DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da TRU que inadmitiu pedido de
uniformização regional de jurisprudência formulado contra acórdão da Turma
Recursal do Ceará.
Eis o trecho da decisão agravada:
"(...) O acórdão negou provimento a recurso de sentença, que julgou improcedente
pedido de concessão do benefício de salário-maternidade, indeferido pelo INSS sob a
alegação de que não houve afastamento da atividade na data do fato gerador, o que
não é permitido de acordo com o disposto no artigo 71-C, da Lei nº 8.213/91.
A parte autora interpõe incidente de uniformização de jurisprudência, alegando que a
decisão recorrida contrariou o entendimento da TR/SE (0502725-69.2016.4.05.8502) e
da TR/RN (0502448-62.2016.4.05.8402), segundo os quais os recolhimentos das
contribuições por si não prejudicam o direito ao benefício. Requer a procedência do
pedido inicial ou a anulação do acórdão e da sentença para que seja determinada a
realização de instrução para a comprovação do afastamento da atividade por outros
meios de prova.
Colaciona paradigma alegando atender aos requisitos dispostos no artigo 14, da Lei nº
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
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Entendo que a pretensão autoral envolve necessariamente a revaloração do conjunto
probatório, providência descabida nesta seara, que se reserva a dirimir dissídios na
interpretação da lei federal, que no caso concreto não se configura (...)".
O(a) Recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão impugnado
diverge da jurisprudência das Turmas Recursais de Sergipe e do Rio Grande do Norte,
tendo para tanto transcrito decisão, cujas cópias apresenta como paradigma.
O acórdão impugnado da Turma Recursal do Ceará manteve a sentença que julgou
improcedente pedido de concessão de benefício de salário maternidade, sob o
fundamento de que a autora não havia se afastado do trabalho ou da atividade
desempenhada, nos termos do art. 71-C da Lei 8.213/91 (alterada pela Lei
12.873/2013), em razão do fato de ter vertido contribuições para a Previdência durante o
período a que faria jus ao benefício:
"(...) No caso concreto, a autora requer a concessão do benefício referente à filha
nascida em 08 de agosto de 2015, conforme certidão de nascimento anexada aos
autos (anexo 09), não impugnada pelo INSS, com o consequente pagamento das
parcelas vencidas.
O INSS, de sua vez, indeferiu o benefício ao argumento de que não houve
afastamento da atividade na data do fato gerador, o que não é permitido na legislação
previdenciária, em consonância com o disposto no artigo 71-C da Lei 8.213/91.
Com razão a Autarquia.
De fato, consoante se observa dos dados extraídos do CNIS, a promovente recolheu,
de forma ininterrupta, como contribuinte individual, no período compreendido entre
agosto de 2015, mês de nascimento de sua filha, a julho de 2016.
Ora, o art. 71-C, da Lei 8.213/91, dispõe que:
Art. 71-C. A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B, está
condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade
desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.873, de
2013)
Ressalte-se que tal alteração na estrutura do benefício do salário-maternidade entrou
em vigor 90 (noventa) dias após a publicação da Lei no 12.873/2013 (conforme
disposto em seu artigo 63, inciso II), de modo que, tendo sido publicada no Diário
Oficial da União em 25.10.2013, somente passou a ter validade e eficácia a partir de
25.01.2014.
Frise-se que a aplicação da Lei ao caso concreto leva em conta, sempre, a lei vigente
à época do fato gerador, significando isso, a aplicação do Princípio do TEMPUS
REGIT ACTUM.
Destarte, quando do nascimento do filho da autora em 08.08.2015, as disposições
contidas no art. 71-C já estavam em vigor.
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Desse modo, ao recolher como contribuinte individual por todo o período
correspondente ao salário-maternidade, não logrou a requerente comprovar o
afastamento da atividade desempenhada, o que impossibilita o acatamento da
pretensão perseguida na peça exordial, impondo-se, portanto, a improcedência do
pedido.
Na verdade, a argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez
que a conclusão sobre a ocorrência ou não do afastamento do trabalho pela recorrente
após o parto depende da valoração das provas produzidas nos autos.
Portanto, não deve ser conhecido o incidente, tendo o recurso muito mais o cunho de
reexame de provas, o que não é permitido, conforme já decidido pela TNU: Súmula nº.
42 - "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto pelo particular.
É como voto.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, por unanimidade, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL
interposto pelo particular, nos termos do voto do relator.
Recife, data da movimentação.
Paulo Roberto Parca de Pinho
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
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Diretora da TRU

3. 0504632-12.2016.4.05.8201
Recorrente: Maria Josélia Barbosa da Silva
Advo/Proc: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4007 )
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relator: Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. DIB DO BENEFÍCIO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da TRU que inadmitiu pedido de
uniformização regional de jurisprudência formulado contra acórdão da Turma Recursal
da Paraíba.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)No caso em apreço, o julgado invocado como paradigma não guarda similitude fática
com o acórdão recorrido, pois aquele declarou prescrita a pretensão do autor, extinguindo
o feito com resolução do mérito, enquanto este, analisando as particularidades do caso
concreto, fixou a DIB na data do julgamento, posto que entre a data requerimento
administrativo (2010) e o ajuizamento da ação (08.2016) decorrem mais de cinco anos.
Do acima transcrito, infere-se que a via escolhida pelo recorrente não se mostra
adequada, uma vez que ataca decisão a fim de rediscutir matéria fática, providência
incabível nesta modalidade incidental, bem como não se refere a dissídio de julgamentos,
haja vista não se tratar de questão de direito material, requisito indispensável para a
devida uniformização.”
O(a) Recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão impugnado
diverge da jurisprudência de outra Turma Recursal da 5ª Região, tendo para tanto
transcrito decisão, cuja cópia apresenta como paradigma.
O acórdão impugnado reformou parcialmente sentença que julgou procedente pedido de
concessão de benefício de auxílio-doença, alterando a data da DIB, sob os seguintes
fundamentos:
“(...)Logo, em que pese a conclusão da perícia quanto ao tempo de início da
incapacidade (há 6 anos), verifica-se, de fato, uma incongruência quando comparamos
com o prazo fixado para a recuperação da autora, ou seja, apenas 60 (sessenta) dias.
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Desse modo, acredita-se que a doença, em verdade, surgiu há seis anos, com
apresentação de nova crise álgica, evidenciada, por ocasião da perícia judicial, haja
vista que o especialista asseverou ser temporária a incapacidade, aliado ao fato de a
doença possuir caráter intermitente.
Assim, quanto à data de início do benefício, considerando-se o decurso de mais de cinco
anos entre o requerimento administrativo (2010) e o ajuizamento da ação (08.2016) e o
fato do processo estar sendo julgado, apenas em razão da fase em que se encontra, com
instrução processual concluída, o benefício deve ser concedido apenas desde a data
desta sessão de julgamento.”
Na verdade, a argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez
que a fixação da data do início do benefício depende da valoração das provas produzidas
nos autos, a exemplo das conclusões da perícia médica.
Portanto, não deve ser conhecido o incidente, tendo o recurso muito mais o cunho de
reexame de provas, o que não é permitido, conforme já decidido pela TNU: Súmula nº.
42 - “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto.
É como voto.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, por unanimidade, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL,
nos termos do voto do relator.
Recife, data da movimentação.
Paulo Roberto Parca de Pinho
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
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Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

4. 0504509-17.2016.4.05.8200
Recorrente: José Galdino Ramos
Advo/Proc: Marcos Antonio Inácio Da Silva (PB004007)
Recorrido(a): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Advogado: Procurador Federal
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relator: Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho
VOTO EMENTA
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. LOAS. IMPEDIMENTO
DE LONGO
PRAZO
NÃO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da TRU que inadmitiu pedido de
uniformização regional de jurisprudência formulado contra acórdão da Turma Recursal
da Paraíba.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...) Compulsando os autos, verifico que não há similitude fática entre os acórdãos
confrontados, uma vez que no caso paradigma, diante do reconhecimento do
impedimento, foi necessária a reabertura da instrução processual para a produção
provas, concluindo o colegiado por anular a sentença e determinando o “(...) retorno dos
autos ao juízo de origem para que se produza a perícia social necessária para análise do
requisito renda”.
Já no acórdão recorrido a Turma Recursal entendeu serem suficientes as provas e os
fatos (laudo pericial e a realidade socioeconômica) constantes dos autos, para julgar
improcedente o pedido de concessão do benefício, pois “(...) Apesar da data de início da
incapacidade sugerir um impedimento de longo prazo, é certo que não há nos autos
documentos que comprovem que a autora esteve impedida de buscar o tratamento
adequado junto à rede pública de saúde, não se justificando a demora em fazê-lo.
Ademais, conforme consta nos autos, que o autor reside em João Pessoa/PB com sua
esposa (renda mensal de R$ 190,00), sua filha Edvânia Barbosa Ramos (renda mensal de
R$ 130,00) e o filho Ednaldo Barbosa Ramos (renda mensal de R$ 790,00)”.
Portanto, diante da ausência de similitude fática entre os acórdãos, não é possível o
conhecimento do pedido de uniformização, consoante enunciado da QO nº 22 da TNU “É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática
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quando o acórdão recorrido não guardar similitude fática e jurídica com o acórdão
paradigma”.
Tem-se, pois, que o autor não apresenta impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial que obstrua a sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, não se enquadrando como
pessoa com deficiência nos termos do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93.
É certo que a incapacidade temporária não impede a concessão do beneficio de amparo
assistencial. Contudo ela deve ter um caráter perdurável, o que não ficou evidenciado
nos autos. Por derradeiro, destaco que a análise da pretensão recursal implica volver
reexame de matéria fático-probatória, incompatível com o incidente de uniformização
(Súmula nº 42 da TNU), utilizando-se o autor do referido recurso para pleitear a
modificação do julgado proferido pela Turma Recursal, através do reexame do
arcabouço probatório já devidamente apreciado.
O(a) Recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão impugnado
diverge da jurisprudência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, tendo para tanto
transcrito decisão, cuja cópia apresenta como paradigma.
O acórdão impugnado da Turma Recursal da Paraíba reformou a sentença que julgou
procedente pedido de concessão de benefício assistencial ao deficiente, sob os seguintes
fundamentos:
“(...)Constata-se do laudo pericial que o autor, com 59 anos de idade, trabalhou como
metalúrgico, é portador de Estenose mitral importante corrigida através de troca de
valva em 17 de julho de 2016, segundo atestado médico apresentado, e Hipocinesia
comprometendo o ventrículo esquerdo de grau moderado a importante, havendo
incapacidade parcial e temporária, haja vista encontrar-se ainda em recuperação do
tratamento cirúrgico, ao qual foi submetido, devendo evitar toda e qualquer atividade
que exija esforços físicos, dentro do período de 4 meses, após o qual deve ser submetido
a novo ecocardiograma para avaliação do resultado cirúrgico, como também da sua
capacidade laborativa, já que houve beneficio com o tratamento cirúrgico. O perito
informou que o início da incapacidade deu-se entre os anos 2014 e 2015.
3. Apesar da data de início da incapacidade sugerir um impedimento de longo prazo, é
certo que não há nos autos documentos que comprovem que a autora esteve impedida de
buscar o tratamento adequado junto à rede pública de saúde, não se justificando a
demora em fazê-lo. Ademais, conforme consta nos autos, que o autor reside em João
Pessoa/PB com sua esposa (renda mensal de R$ 190,00), sua filha Edvânia Barbosa
Ramos (renda mensal de R$ 130,00) e o filho Ednaldo Barbosa Ramos (renda mensal de
R$ 790,00).
4. Destarte, não resta preenchido o requisito de que o impedimento seja de longo
prazo, ou seja, tenha duração mínima de dois anos ou, caso não seja possível prever a
sua duração, que exista possibilidade de que ele se estenda por longo prazo, conforme
estabelecido no art. 20, § 10, da referida lei e no art. 16, § 6º, do Decreto n.º 6.214/07,
na redação dada pelo Decreto n.º 7.617/11.
89

Na verdade, a argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez
que a fixação da data do início do benefício depende da valoração das provas produzidas
nos autos, a exemplo da perícia médica.
Não há também similitude-fática em relação ao acórdão paradigma, pois o motivo do
indeferimento do benefício assistencial não foi simplesmente a impossibilidade de
reconhecimento em caso de existência de incapacidade temporária, conforme sustenta o
recorrente, mas pela ausência da condição de deficiente, conforme a valoração das provas
constantes dos autos.
Portanto, não deve ser conhecido o incidente, tendo o recurso muito mais o cunho de
reexame de provas, o que não é permitido, conforme já decidido pela TNU: Súmula nº.
42 - “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto.
É como voto.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, por MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL do
particular, nos termos do voto do relator.
Recife, data da movimentação.
Paulo Roberto Parca de Pinho
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por maioria, vencido Dr. Carlos Wagner, negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz
Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor
Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito –
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da
1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz
Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo
Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá–
Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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5. 0509778-46.2016.4.05.8100
Recorrente: Victor Hugo Silva Gomes
Advo/Proc: Danubio Holanda Mendes – OAB/CE 020575D
Recorrido (a): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Advogado: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho

VOTO EMENTA
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. LOAS. VULNERABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu pedido de uniformização regional de
jurisprudência formulado contra acórdão da Turma Recursal do Ceará.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)O objeto da presente controvérsia diz respeito ao não preenchimento dos requisitos
para à concessão do benefício de amparo assistencial.
O acórdão recorrido, ao reformar a sentença, expressamente consignou; “verbis”:
“(...)
No caso em espécie, aduz o INSS ausência de miserabilidade, alegando, para isso, que a
renda do grupo familiar (autor e genitores) supera ¼ do salário mínimo. De fato, a
renda de R$ 100,00 (cem reais) da mãe da autora (reforço escolar) e de R$ 700,00 do
pai (motorista) supera a aludida fração. Quanto ao contexto social averiguado pelo
laudo sociológico (anexo 21), verifica-se que o autor, de fato, não se trata de pessoa que
vive em situação de extrema pobreza. Com efeito, o relato fotográfico produzido
demonstra que o recorrido reside em ambiente salutar e que apresenta boa estrutura
física. A despeito deste ponto, a residência apresenta piso em cerâmica e boa estrutura
sanitária adequada. Demais disso, os bens móveis verificados encontram-se em bom
estado de conservação. Por fim, cabe salientar que o montante de despesas constatadas é
de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais), ou seja, os ganhos do núcleo familiar são
suficientes para suprir as necessidades básicas. (...)”
Observa-se que a decisão se fundamentou nas provas constantes dos autos,
especificamente no laudo sociológico para denegar o beneficio pleiteado.
Logo, a pretensão do recorrente de revisar o julgado não pode ser alcançada por meio
desta modalidade recursal, porquanto importaria na reapreciação e revaloração de
conjunto probatório, uma vez que 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 (Súmula 42, da TNU).
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Forte nessas razões, nego provimento ao agravo para manter a decisão de inadmissão
do incidente de uniformização de jurisprudência.”
O(a) Recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão impugnado
diverge da jurisprudência de outra Turma Recursal da 5ª Região, tendo para tanto
transcrito decisão, cuja cópia apresenta como paradigma.
O acórdão impugnado reformou sentença que julgou procedente pedido de concessão de
benefício de amparo assistencial ao deficiente, por entender não cumprido o requisito da
vulnerabilidade social
.
Conforme o julgado da Turma Recursal do Ceará:
“(...) No caso em espécie, aduz o INSS ausência de miserabilidade, alegando, para
isso, que a renda do grupo familiar (autor e genitores) supera ¼ do salário mínimo.
De fato, a renda de R$ 100,00 (cem reais) da mãe da autora (reforço escolar) e de R$
700,00 do pai (motorista) supera a aludida fração. Quanto ao contexto social
averiguado pelo laudo sociológico (anexo 21), verifica-se que o autor, de fato, não se
trata de pessoa que vive em situação de extrema pobreza. Com efeito, o relato
fotográfico produzido demonstra que o recorrido reside em ambiente salutar e que
apresenta boa estrutura física. A despeito deste ponto, a residência apresenta piso
em cerâmica e boa estrutura sanitária adequada. Demais disso, os bens móveis
verificados encontram-se em bom estado de conservação. Por fim, cabe salientar
que o montante de despesas constatadas é de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco
reais), ou seja, os ganhos do núcleo familiar são suficientes para suprir as
necessidades básicas.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando
improcedente o pedido formulado na inicial.”.
Na verdade, a argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez
que ataca os fundamentos do acórdão impugnado, para adentrar na valoração das provas
que instruíram o processo.
Portanto, não deve ser conhecido o incidente, tendo o recurso muito mais o cunho de
reexame de provas, o que não é permitido, conforme já decidido pela TNU: Súmula nº.
42 - “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto.
É como voto.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, por unanimidade, DESPROVEU O AGRAVO
REGIMENTAL, nos termos do voto do relator.
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Recife, data da movimentação.
Paulo Roberto Parca de Pinho
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

6. 0503029-56.2016.40.5.8312
Recorrente: Luzinete Barbosa de Melo
Advo/Proc: Marcus Ely Soares dos Reis – OAB/PR 20777D
Recorrido (a): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Advogado: Procurador Federal
Origem: 2ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho
VOTO EMENTA
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO DE TETO. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu pedido de uniformização regional de
jurisprudência formulado contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Pernambuco.
O acórdão impugnado afastou o direito à revisão do benefício, porque, com base em
informação da contadoria, não teria havido rebaixamento do teto previdenciário, nem no
momento da concessão do benefício, tampouco no período das EC 20/1998 e EC
41/2003.
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Tenho que a divergência diz respeito essencialmente a matéria fática, qual seja a
ocorrência ou não da limitação do teto previdenciário por ocasião da concessão do
benefício. Não há divergência quanto à tese jurídica, sobre a possibilidade de revisão dos
benefícios concedidos anteriormente às EC’s 20/98 e 41/03, sempre que o valor do
benefício do segurado tenha se limitado ao teto anterior e que o percentual do IRT não
tenha ainda sido aplicado em sua integralidade no primeiro reajuste posterior à concessão.
Há sim uma controvérsia sobre premissas fáticas, que demandam o reexame de fatos e
provas.
Portanto, não restou caracterizado o incidente, tendo o recurso muito mais o cunho de
reexame de provas, o que não é permitido, conforme já decidido pela TNU: Súmula nº.
42 - “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”.
Não há conclusões divergentes a respeito de idênticos quadros fáticos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto.
É como voto.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, por unanimidade, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL,
nos termos do voto do relator.
Recife, data da movimentação.
Paulo Roberto Parca de Pinho
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
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Diretora da TRU

7. 0500430-13.2017.4.05.8312
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Recorrido (a): Roberta Gleice Tavraes de Lima
Advogado: Givaldo Cândido dos Santos – OAB/PE 009831D
Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho

EMENTA: AGRAVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. NÃO
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA
PROCESSUAL. REEXAME DE FATOS. RECURSO DE UNIFORMIZAÇÃO
NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo regimental contra decisão do Presidente da Turma Regional de
Uniformização que não conheceu de incidente de uniformização regional, sob o
fundamento de inexistir similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Vide trecho da decisão agravada:
“(...) No acórdão impugnado, o colegiado deferiu o pedido autoral com base na análise
das perícias judiciais (anexos 21 e 24), tanto a médica como a social, concluindo pelo
cumprimento dos requisitos de incapacidade e miserabilidade. Já no paradigma
invocado o autora não compareceu a perícia médica.
Do acima exposto, infere-se inexistir similitude fática entre os acórdãos confrontados,
pelo que incide a Questão de Ordem nº 22, da TNU, segundo a qual, “É possível o nãoconhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão
recorrido não guardar similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido
de uniformização regional de jurisprudência (...)”.
Pretende a parte agravante seja reconhecida a ausência de interesse processual em
relação à concessão do benefício assistencial, porque a parte autora não teria
comparecido a perícia médica no âmbito administrativo.
Vide trecho do acórdão da Turma Recursal de origem, que afastou a ausência de
interesse processual:
“(...) No caso em questão, houve requerimento administrativo e o seu subsequente
indeferimento (anexo 04). Está configurado, pois, o interesse de agir (...)”.
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Verifico não ser possível o conhecimento do incidente por tratar o mesmo de matéria
processual, conforme o enunciado de Súmula n.º 43, TNU:
Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.
Consoante consta do acórdão impugnado, o reconhecimento ou não do interesse
processual, esbarraria em óbice legislativo existente, qual seja, a imposição de a Turma
Regional de Uniformização somente conhecer de divergências entre acórdãos
relacionadas ao direito material, nos termos do art. 14, parágrafo único da Lei
10.259/01.
Sendo assim, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decide a Turma Regional de
Uniformização, à unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos da
ementa supra.
Recife, data do julgamento.
PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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8. 0501270-59.2017.4.05.8300
Recorrente: Elizabete Silva da Cunha
Advogado: Antônio Almir do Vale Reis Júnior (PE 027685D)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Origem: 2ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho
VOTO EMENTA
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. REVISÃO. ART. 29, II. PRESCRIÇÃO PARCELAS
RETROATIVAS.
DIVERGÊNCIA
CARACTERIZADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
PEDILEF
5004459-91.2013.4.04.7101.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PUIL 217/RS. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL SOBRESTADO.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu pedido de uniformização regional de
jurisprudência formulado contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Pernambuco.
O(a) Recorrente interpôs o pedido sob o fundamento de que o acórdão impugnado
diverge da jurisprudência da 3ª Turma Recursal, tendo apresentado a decisão paradigma.
O acórdão impugnado reconheceu a prescrição de todas as parcelas referentes a pedido de
revisão de benefício previdenciário, com fundamento no art. 29, II, da Lei 8.213/91:
(...) De início, cumpre ressaltar que em relação à prescrição, a Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, em sessão realizada no dia 12/03/2014, reafirmou o
entendimento de que o marco inicial da prescrição do direito à revisão da RMI dos
benefícios previdenciários pelo artigo 29, II, da Lei nº 8.213/91, é o MemorandoCircular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15 de abril de 2010, que declarou o
direito.
No julgamento em questão (processo nº 5001752-48.2012.4.04.7211, de relatoria da
juíza federal Kyu Soon Lee), restou decidido que:
a)
a publicação do Memorando- Circular Conjunto nº 21 /DIRBEN/PFEINSS, de
15/04/2010 é o marco inicial da prescrição do direito à revisão pelo art. 29, II, da Lei nº
8.213/91, importando a renúncia tácita por parte do INSS aos prazos prescricionais em
curso, que deverão voltar a correr integralmente a partir de sua publicação, e não pela
metade;
b)
para pedidos administrativos ou judiciais formulados dentro do período de 5
(cinco) anos da publicação do referido Memorando-Circular, não incide prescrição,
retroagindo os efeitos financeiros da revisão à data de concessão do benefício.
No caso concreto, considerando que a presente ação foi proposta mais de cinco anos
após o referido ato administrativo, evidencia-se que todas as parcelas correspondentes
ao período que antecedeu a edição do referido memorando encontram-se prescritas.
Destarte, reconheço a ocorrência da prescrição do direito ao recebimento antecipado
dos valores atrasados referente à revisão do artigo 29, II, da Lei 8.213/91, já processada
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pela Administração, ressalvado o direito da parte autora de receber os valores
administrativamente reconhecidos no cronograma estabelecido pela autarquia.
(...).
O particular sustenta não ter havido prescrição, conforme interpretação conferida pela 3ª
Turma Recursal de Pernambuco, já que, com fundamento no art. 4º do Decreto n.º
20.910/32, enquanto pendente de pagamento do quantum devido na esfera administrativa,
não haveria de se falar em prescrição.
De fato, o agravante trouxe como paradigma acórdão da 3ª Turma Recursal de
Pernambuco, (0508672-65.2015.4.05.8300), segundo o qual o prazo prescricional relativo
ao pagamento dos valores decorrentes da revisão administrativa atinente ao art. 29, II da
Lei 8.213/91 não teve seu curso reativado, pois, conforme o art. 4º do Decreto n.º
20.910/32, “enquanto pendente liquidação e pagamento o quando reconhecido em
esfera administrativa, não corre a prescrição”.
Como se vê, enquanto o acórdão recorrido reconhece a prescrição do pagamento
antecipado dos valores reconhecidos em revisão administrativa já efetuada pelo INSS,
porque decorrido prazo superior a cinco anos entre a edição do Memorando Circular n.º
21 do INSS, enquanto o acórdão paradigma a afasta, porque não efetuado ainda o
pagamento do passivo pela Administração Pública. Ao contrário do quanto consignado
em decisão da presidência deste Colegiado, em ambos os casos, o segurado teve a revisão
administrativa realizada com fundamento no art. 29, II, da Lei 8.213/91 e pretende a
antecipação do pagamento dos valores retroativos.
Desse modo, resta caracterizada a similitude-fática, pois a divergência entre o acórdão
impugnado e o paradigma diz respeito à prescrição do pagamento das parcelas devidas
em razão da revisão administrativa efetuada pelo INSS com base no art. 29, II da Lei
8.213/91.
Desse modo, após o cotejo analítico entre os acórdãos, evidencia-se a existência de
divergência, pois existem duas interpretações jurídicas diversas sobre o mesmo fato.
Sendo assim, voto para que seja provido o agravo regimental e conhecido o
Incidente de Uniformização Regional.
No entanto, quanto ao julgamento do incidente, tenho não ser possível ser levado a efeito
por este Colegiado, no momento, pois a presidência da TNU admitiu recurso interposto
contra a decisão proferida no PEDILEF 5004459-91.2013.4.04.7101/RS que, em sede de
representativo de controvérsia, tratou da divergência objeto do presente processo. Vide
decisão da TNU:
Processo 5003316-53.2016.4.04.7104
Relator(a) MINISTRO RAUL ARAÚJO
Origem TNU
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Órgão julgador TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
Data 19/02/2018
Data da publicação 19/02/2018
Decisão
Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente,
pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal de origem, no qual se
discute a incidência dos fenômenos da decadência e da prescrição naqueles casos em
que há o reconhecimento do direito por meio do Memorando-Circular-Conjunto n.
21/DIRBEN/PFEINSS, ato que autorizou a revisão do benefício. É o relatório. A Turma
Nacional, por meio do PEDILEF n. 5004459-91.2013.4.04.7101, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia - Tema 134, assim decidiu: "DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS GERADORES DE OUTROS
BENEFÍCIOS. REVISÃO DA RMI NOS TERMOS DO ART.29, II, DA LEI 8.213/91.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
QUE SE PRETENDE REVISAR. EDIÇÃO DO MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO
Nº 21 DIRBEN/PFE/INSS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO.
PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA AOS PRAZOS EM CURSO. RETOMADA DO
PRAZO PRESCRICIONAL POR INTEIRO. [...]" No entanto, verifica-se que foi
interposto recurso contra o acórdão acima destinado ao Superior Tribunal de Justiça, o
qual fora admitido. Logo, com fundamento na Questão de Ordem n. 23 e art. 16, III, do
RITNU, determino a remessa dos autos à origem, a fim de que seja alterado o
fundamento de sobrestamento dos feitos que antes aguardavam o posicionamento desta
TNU acerca do tema, para esperar pelo posicionamento, em definitivo, da Corte
Superior. Intimem-se
Assim, deve ser sobrestada a análise do incidente até o julgamento pelo STJ do PUIL
217/RS, que irá definir a tese a ser observada pelas instâncias de origem.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao agravo interno interposto pelo particular,
para conhecer o incidente de uniformização de jurisprudência regional, e determinar o
SOBRESTAMENTO do feito até julgamento do PUIL 217/RS pelo STJ, após o que
deverão os autos serem conclusos para julgamento.
É como voto.
ACÓRDÃO
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da
5.ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL DO PARTICULAR, PARA CONHECER DO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL E DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO
FEITO, nos termos do voto do relator.
Recife, data da movimentação.
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Paulo Roberto Parca de Pinho
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal
Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de
Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo
Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá–
Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
RELATOR JÚLIO RODRIGUES COELHO – PRESIDENTE DA 3ª TR/CE

1. 0504439-36.2017.4.05.8500
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Valdileno Santos Guimarães
Advogado: Durval Pereira de Almeida Junior – OAB/SE 5130
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. INDICAÇÃO
DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS.
AUSÊNCIA DE CONTEMPOREINADADE ENTRE A FEITURA DO PPP E O
PERÍODO LABORADO PELA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 68 DA TNU. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE
TAMBÉM RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
JURISPRUDÊNCIA DA TNU FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO
RECORRIDA. QUESTÃO DE ORDEM N. 13 DA TNU. AGRAVO INTERNO
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DESPROVIDO.
CONHECIDO.

PEDIDO

DE

UNIFORMIZAÇÃO

REGIONAL

NÃO

VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da Turma Recursal/SE que negara
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora
agravada dispõe o seguinte (anexo 64):
0504439-36.2017.4.05.8500
Vistos, etc.
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao
incidente de uniformização desafiado pelo INSS em face do
acórdão da TR/SE, com fundamento na Súmula 42, da TNU.
O acórdão manteve sentença que concedeu a aposentadoria por
tempo de contribuição ao autor.
Inconformado, o INSS recorre alegando que nos períodos
reconhecimentos como especiais (25/09/1985 a 11/12/1985,
01/04/1986 a 19/01/1988, 14/04/1988 a 18/09/1990, 07/11/1990
a 11/02/1992), não há indicação do responsável técnico pelos
registros ambientais. Colaciona paradigmas da TRU (052074858.2014.4.05.8300)
e
da
1ª
TR/PE
(050613220.2010.4.05.8300), alegando atender aos requisitos dispostos
no artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de
uniformização.
Decido.
Observo que a decisão proferida pelo colegiado não se fundou
apenas nos PPP’s para reconhecer como especial o labor
desempenhado pelo autor, mas nas informações que constam no
site do Ministério do Trabalho após consulta dos códigos dos
EPI’s.
Em situação análoga esta TRU, quando do julgamento do
processo nº 0519167-42.2013.4.05.8300, se posicionou no
sentido de que o laudo técnico constitui prova apta a
complementar as informações do PPP, inexistindo a alegada
omissão sustentada pelo réu, no caso, a ausência de indicação
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do profissional responsável pelos registros ambientais. Confirase a ementa do julgado; “verbis”:
“EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO
LABORADO
SOB
CONDIÇÕES
ESPECIAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVA PROVA DOCUMENTAL EM
JUÍZO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS
REGISTROS AMBIENTAIS. LAUDO TÉCNICO QUE
COMPLEMENTA
AS
INFORMAÇÕES
DO
PPP.
JURISPRUDÊNCIA DA TNU FIRMADA NO MESMO
SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 68 DA
TNU. QUESTÃO DE ORDEM N. 13 DA TNU. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.” (TRU, julg. em 27-11-2018, Rel.
Juiz Federal André Dias Fernandes).
Logo, o pedido não deve ser conhecido, conforme Questão de
Ordem nº 13 da TNU, aplicável extensivamente a TRU,
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, verifica-se que a via escolhida pelo recorrente não se
mostra adequada, uma vez que ataca decisão a fim de rediscutir
matéria fático-probatória, situação inaceitável nesta modalidade
recursal, conforme Súmula nº 42, da TNU.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da TRU da 5ª Região, proferido no
processo nº 0520748-58.2014.4.05.8300 e no acórdão da Turma Recursal de
Pernambuco no processo de nº 0506132-20.2010.4.05.8300.
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No caso, o ponto controvertido diz respeito à necessidade de constar no
Perfil Profissiográfico Previdenciário a indicação do nome do profissional responsável
pelos registros ambientais relativamente aos períodos de 25/09/1985 a 11/12/1985,
01/04/1986 a 19/01/1988, 14/04/1988 a 18/09/1990 e de 07/11/1990 a 11/02/1992.
Quanto ao exame da questão, reitere-se a fundamentação já
constante do acórdão recorrido, salientando-se 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. Isso porque
como as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução
tecnológica, é razoável supor que em tempos pretéritos a situação era pior ou,
quando menos, igual à constatada na data da elaboração do documento técnico.
Nesse mesmo sentido, oportuno destacar o enunciado da súmula nº 68 da
TNU, que assim dispõe: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é
apto à comprovação da atividade especial do segurado”.
É de se destacar também que, ao contrário do afirmado, constam os
nomes dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais nos PPPs relativos aos
períodos supramencionados, apesar de o período de suas atividades não
coincidirem com os períodos da parte autora (anexos 8 a 17).
Observa-se também que o acórdão recorrido baseou-se em outros
elementos de prova para comprovação de exercício de atividade especial pela parte
autora, tais como consulta dos códigos de EPIs no site do Ministério do Trabalho,
em consonância com o entendimento firmado pela TNU e desta TRU da 5ª Região,
cf. o precedente de nº 0519167-42.2013.4.05.8300, p. ex.
Diante desse contexto, o pedido não deve ser conhecido, conforme
estabelece a Questão de Ordem nº. 13 da TNU, aplicável extensivamente a esta TRU:
“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.”

Além disso, o provimento do presente recurso dependeria de uma
reanálise de todo o arcabouço probatório presente nos autos, medida esta que não está
abrangida pelo escopo do incidente de uniformização regional. Neste sentido, o teor da
Súmula 42 da TNU, cujo teor assevera que "Não se conhece incidente de uniformização
que implique reexame de matéria de fato".
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno e pelo não
conhecimento do incidente de uniformização.
É como voto.
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ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno e não conhecer do pedido de uniformização, nos termos
do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

2. 0503332-54.2017.4.05.8500
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Clodoaldo dos Santos
Advogado: Alberto Figueiredo Neto – OAB/SE 004273
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
TEMPO DE SERVIÇO LABORADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.
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RECONHECIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
PARADIGMA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA TNU. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL NÃO
CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da Turma Recursal/SE que negara
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora
agravada dispõe o seguinte (anexo 43):

Cuida-se de agravo interposto pelo INSS contra decisão que
negou seguimento ao incidente de uniformização regional
desafiado em face de acórdão da TR/SE.
O acórdão impugnado manteve sentença que julgou procedente
pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição com reconhecimento de períodos de labor
exercido em condições especiais.
A autarquia federal alega que a condição especial da atividade
laborativa deve ser comprovada através de documentos e que
esse meio probatório não pode ser substituído por prova oral.
Colaciona paradigma da Turma Recursal do Rio Grande do
Norte (0502055-22.2011.4.05.8400), alegando atender aos
requisitos dispostos no artigo 14, da Lei nº 10.259/2001,
autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o artigo 14, 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 na interpretação da
lei”.
Por seu turno, o Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização, aplicado subsidiariamente à Turma Regional,
estabelece; “verbis”:
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“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, como
cotejo analítico dos julgados, e identificado o processo em que
proferido;
II- não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos, ou pela própria Turma Nacional de
Uniformização, na sistemática dos representativos de
controvérsia; (...)”.
Primeiramente destaco que o agravante não realizou o devido
cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão
vergastado. E acaso tivesse efetuado teria observado que o
precedente invocado não guarda similitude fática com o
acórdão impugnado. Senão vejamos:
É que o acórdão recorrido fundamentou-se nas características
específicas do caso concreto e no exame do conjunto probatório
constante dos autos, tendo o magistrado concluído que “(...) em
audiência de instrução, verificou-se que o autor, trabalhando
como mecânico no período, utilizava óleos e graxas, sendo
cediço que eles são derivados de hidrocarbonetos, muitas vezes
aromáticos, que requerem a utilização de máscara para a
neutralização dos seus efeitos, o que não ocorreu. De ver-se
ainda que o autor necessitava retirar as luvas para a execução de
parte das atividades”, enquanto que no paradigma invocado se
discutiu sobre a falta de comprovação da atividade especial do
autor naquele caso.
Portanto, inexistindo demonstração de similitude fática e de
divergência na interpretação da lei federal, não há como se
conhecer do incidente de uniformização de jurisprudência,
consoante disposto na QO nº 22 da TNU: “É possível o nãoconhecimento do pedido de uniformização por decisão
monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática e jurídica com o acórdão paradigma”.
Ademais, eventual análise do recurso, implica em revalorização
dos elementos de prova trazidos aos autos, o que não pode ser
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alcançada por meio desta modalidade recursal (Súmula 42, da
TNU).
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da Turma Recursal/RN, proferido no
processo nº 0502055-22.2011.4.05.8400.
Sucede que o paradigma não guarda similitude fática e jurídica com o
caso em exame.
Com efeito, o acórdão apontado como paradigma analisou os
requisitos de aposentadoria por tempo de contribuição e negou a concessão do
benefício por entender que não havia documento hábil à comprovação da
especialidade da atividade exercida e consequente conversão de tempo especial em
comum. Para elucidar a questão, cite-se trecho do julgado (anexo 36):
(...)
Ocorre que o referido documento, embora indique a existência
de ruído, não quantifica o agente nem o tempo de exposição.
Além disso, não foi complementado por laudo técnico,
documento
também
indispensável
pela
legislação
previdenciária. - A plena adequação da prova ao pedido
formulado não se confunde com a exigência de instrução da
demanda com documentos que amparem minimamente o
pedido do autor, de forma que a ausência de prova do direito
alegado não impõe a determinação de emenda à petição inicial
ou mesmo o reconhecimento de nulidade processual. O ônus da
prova não se confunde com os pressupostos processuais. - A
comprovação do exercício de atividade sujeita a condições
especiais depende da apresentação de prova documental
própria, que identifique claramente o agente nocivo, o grau de
exposição e o período em que o trabalhador encontrava-se
efetivamente sujeito ao mesmo.
Já no caso dos autos, a decisão proferida pela Turma Recursal de
origem, para a sentença de procedência por fundamento diverso, afirmou que o
PPP juntado aos autos não era idôneo à comprovação da atividade especial e
admitiu a prova testemunhal como único meio de prova para concessão do
beneficio. A seguir, colaciona-se parte do julgamento ora impugnado(anexo 31):
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O INSS recorreu contra a sentença que julgou procedente o
pedido de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição formulado pelo autor, pretendendo a sua reforma
sob o argumento de que, em relação ao período de 02/05/1998 a
17/11/2003, houve descrição genérica dos agentes nocivos, bem
como utilização de EPI eficaz.
O PPP constante do anexo n° 12, páginas n° 14 e 15, realmente
informa, de forma bastante genérica, que os agentes nocivos a
que o autor estava exposto eram “produtos químicos” e “ruído”
de 88,4dB – abaixo dos 90 dB exigidos pelo Decreto n°
2.172/97, sem especificar quais tipos de produtos químicos,
razão pela qual o documento é imprestável para comprovar a
natureza especial das atividades desenvolvidas.
Entretanto, em audiência de instrução, verificou-se que o autor,
trabalhando como mecânico no período, utilizava óleos e
graxas, sendo cediço que eles são derivados de hidrocarbonetos,
muitas vezes aromáticos, que requerem a utilização de máscara
para a neutralização dos seus efeitos, o que não ocorreu. De
ver-se ainda que o autor necessitava retirar as luvas para a
execução de parte das atividades.
A decisão recorrida deu solução adequada à pretensão trazida a
juízo e, por isso, não há reparos a nela fazer, razão pela qual
voto por conhecer do recurso e lhe negar provimento.
É bem verdade que a jurisprudência corrente firma-se no sentido da
inadmissão da prova exclusivamente testemunhal como fundamentação para
reconhecimento de atividade especial. Todavia, apura-se que o acórdão apontado
como paradigma no PU em nenhum momento menciona tal argumento, que surge
apenas en passant nas razões do incidente de uniformização apresentado pelo
INSS.
É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico do acórdão
impugnado e daquele apontado como paradigma é diverso, não havendo que se cogitar
em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento do acórdão paradigma. O
paradigma, então, é inservível e não pode ser comparado ao presente caso.
Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão
recorrida, não há como rever-se as decisões de inadmissão do 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”.
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Além disso, o provimento do presente recurso dependeria de uma
reanálise de todo o arcabouço probatório presente nos autos, medida esta que não está
abrangida pelo escopo do incidente de uniformização regional. Neste sentido, o teor da
Súmula 42 da TNU, cujo teor assevera que "Não se conhece incidente de uniformização
que implique reexame de matéria de fato".
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno e pelo não
conhecimento do incidente de uniformização.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno e não conhecer do pedido de uniformização, nos termos
do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

3. 0501249-62.2017.4.05.8501
Recorrente: José Valdez Maciel
Advogado: Maria Eliana do Nascimento – OAB/SE 005884 e Pedro Ilan da Silva –
OAB/SE 007958
Recorrido: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
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Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO.
APOSENTADORIA
POR
IDADE. QUALIDADE
DE
SEGURADO ESPECIAL NÃO RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE
ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E O PARADIGMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E
PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da TR/SE que negara seguimento a
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe o
seguinte (anexo 43):
“Processo nº 0501249-62.2017.4.05.8501
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo interposto pela parte autora em face da
decisão da TR/SE, que negou seguimento ao pedido de
uniformização, sob o fundamento de que o recurso implica em
reexame de matéria de fato.
O acórdão manteve a sentença que julgou improcedente o
pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, em razão
da ausência da comprovação da qualidade de segurado especial
do requerente.
Alega o recorrente que o acórdão atacado diverge do
entendimento da TR/RN (0506933-11.2016.4.05.8401).
Colaciona paradigma alegando atender os requisitos do §1º, do
artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do presente
pedido de uniformização.
Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
Decido.
O não deferimento do pleito autoral se deu em virtude da
ausência de provas da qualidade de rurícola.
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Observo inexistir similitude fática entre o paradigma
apresentado e o acórdão recorrido. Ambos têm fundamentos
jurídicos distintos. Enquanto no acórdão impugnado foi
mantida a sentença de improcedência do pedido de
aposentadoria rural, porque não comprovado em audiência a
qualidade de segurado especial do autor, no acórdão
paradigmático a sentença julgou procedente o pedido de
aposentadoria rural, “ante o reconhecimento do labor rural na
condição de segurado especial pelo período de carência
exigido, demonstrado pela prova documental carreada aos
autos e pela prova oral produzida em audiência de instrução e
julgamento”.
Dessa forma, deve ser aplicado o enunciado da Questão de
Ordem nº 22, segundo a qual “É possível o não conhecimento
do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com
o acórdão paradigma.”
Ademais, caso o incidente de uniformização fosse admitido,
implicaria em necessidade do reexame de matéria de fato,
incompatível com o incidente de uniformização (Súmula nº 42
da TNU). Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da Turma Recursal/RN, proferido no
processo nº 0506933-11.2016.4.05.8401.
O paradigma apontado, porém, não guarda similitude fática e jurídica
com o caso em exame.
Com efeito, o acórdão paradigma analisou os requisitos de
aposentadoria por idade a segurado especial e julgou procedente o pedido. Com
base em início de prova documental corroborado por prova testemunhal, enfatiza,
quanto a esse último meio de prova, o argumento de que a parte autora
apresentou conhecimento da atividade rurícola e
respondeu a todos os
questionamentos com segurança e coerência. No caso dos presentes autos, a decisão
proferida pela Turma Recursal de origem, para confirmar a sentença de
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improcedência, afirmou que não restou comprovada a qualidade de segurado
especial do autor diante do contexto probatório apresentado.
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”.
Ademais, verifica-se que a Turma Recursal de origem entendeu que
as provas documental e oral produzidas não seriam suficientes à demonstração da
qualidade de segurada especial durante o período de carência necessário à
concessão do benefício. Conclui-se que o fundamento da improcedência do pleito
autoral não se baseou na inexistência do início de prova material, ao contrário do
afirmado em alegação do incidente de uniformização regional.
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 e pelo não
conhecimento do incidente de uniformização.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno e não conhecer do pedido de uniformização, nos termos
do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
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os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

4. 0514006-55.2016.4.05.8200
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Raimunda de Andrade Santos
Advogado: Marcos Antonio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 26ª Sessão
da TRU pelo respectivo Juiz Federal Relator.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

5. 0506758-54.2015.4.05.8400
Recorrente: Ramiro Ângelo da Silva
Advogado: Márcio Benjamin Costa Ribeiro – OAB/RN 006103 e Outros
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
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ADIMPLEMENTO DE CONDIÇÕES PARA APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL A CONTAR DO PRIMEIRO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA.
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE
ORDEM Nº 35/TNU E DA SÚMULA Nº 42/TNU. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL NÃO
CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da Turma Recursal/RN que negara
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora
agravada dispõe o seguinte (anexo 54):

0506758-54.2015.4.05.8400
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo contra decisão que inadmitiu de
uniformização desafiado pela parte autora em face do acórdão
da TR/RN.
O acórdão manteve a sentença que condenou o INSS a
implantar o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição com DIB em 31-3-2014 e DIP na data da
implantação.
O recorrente alega equivoco no acórdão impugnado uma vez
que, com os períodos de contribuição reconhecidos já seria
possível implementar as condições para a concessão do
benefício ainda na primeira DER. Sendo assim, pugna pelo
reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de
contribuição proporcional desde a primeira DER, com o
pagamento dos valores atrasados também desde a data do
requerimento administrativo (DER 8-2-2012). Colaciona
acórdão da 2ª TR/PE (0500789-80.2014.4.05.8307) alegando
atender aos requisitos dispostos no artigo 14, da Lei nº
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
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Nos termos do artigo 14, caput, da Lei nº 10.259/2001, caberá
pedido de uniformização quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo por objetivo
uniformizar a correta interpretação acerca de respectiva norma
jurídica de direito material, em feitio a evitar que para casos
similares haja soluções jurídicas divergentes.
No caso em análise, a sentença julgou procedente em parte o
pedido inicial, concedendo a aposentadoria por tempo de
contribuição desde a data da segunda DER (31-3-2014). O
acórdão manteve a sentença ao fundamento de que “(...) não
houve pedido expresso do autor quanto ao deferimento da
aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, havendo
presunção de que o requerente pugna pelo benefício integral,
até porque mais vantajoso, uma vez que possui renda mensal
maior”.
Do exposto, infere-se que a pretensão recursal implica na
necessidade de revolver o conjunto probatório constante dos
autos, providência incabível nesta modalidade incidental
(Súmula nº 42 da TNU), bem como não se refere a dissídio de
julgamentos, haja vista não se tratar de questão de direito
material, requisito indispensável para a devida uniformização,
que, nos caso, resta esvaziado de objeto.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da 2ª Turma Recursal de Pernambuco,
proferido no processo nº 0500789-80.2014.4.05.8307.
Sucede que o paradigma não guarda similitude fática e jurídica com o
caso em exame.
Com efeito, o acórdão apontado como paradigma analisou os
requisitos de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de
atividade especial por enquadramento em atividade agropecuária e concedeu o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data de
entrada do requerimento administrativo. Já no caso dos autos, a decisão proferida
pela Turma Recursal de origem concedeu aposentadoria por tempo de
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contribuição com proventos integrais a partir do reconhecimento de atividade
especial por exposição ao ruído desde a entrada do segundo requerimento
administrativo.
Ocorre que o ponto controvertido no PU diz respeito à fixação da
data de início de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos proporcionais considerando o momento do primeiro requerimento
administrativo, quando teria havido a perfectibilização dos requisitos para
concessão. Todavia, apura-se que o acórdão apontado como paradigma no PU em
nenhum momento menciona tal argumento, por tratar de matéria diversa da
constante daqueles autos.
É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico do acórdão
impugnado e daquele apontado como paradigma é diverso, não havendo que se cogitar
em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento do acórdão paradigma. O
paradigma, então, é inservível e não pode ser comparado ao presente caso.
Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão
recorrida, não há como rever-se as decisões de inadmissão do 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”.
Sob outro enfoque, tem-se que a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição proporcional não foi objeto de pedido expresso nos autos,
como bem destaca a Turma Recursal de origem: “não houve pedido expresso do
autor quanto ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição
proporcional, havendo presunção de que o requerente pugna pelo benefício
integral, até porque mais vantajoso, uma vez que possui renda mensal maior”
(anexo 33), não obstante a tese seja fundamentada em uma situação já existente no
momento da prolação do julgado recorrido.
É de se pontuar ser pacífico na TNU o entendimento de que o
Pedido de Uniformização submete-se à exigência do prequestionamento, visto que a
ausência de exame pela decisão impugnada impossibilita a própria caracterização da
contrariedade das decisões tidas como conflitantes.
Dessa forma, incide o disposto na Questão de Ordem n° 35 da TNU que
assim preceitua: “o conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva
apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o
acórdão impugnado”.
Não tendo havido o devido prequestionamento da tese, impõem-se o
desprovimento do agravo interno e o não conhecimento do incidente de uniformização
interposto.
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Ademais, entendimento diverso dependeria de reexaminar 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 e pelo não
conhecimento do incidente de uniformização.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno e não conhecer do pedido de uniformização, nos termos
do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
6. 0520960-89.2008.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Recorrido(a): Eunice Cândida da Silva
Advogado: Paulo Emanuel Perazzo Dias
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
117

Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
LEI
nº
8.186/91.
FERROVIÁRIO VINCULADO À EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL
S.A.- RFFSA À ÉPOCA DA INATIVIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DO
DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E O PARADIGMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E
PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª. Turma Recursal/PE que negara
seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora
agravada dispõe o seguinte (anexo 48):
0520960-89.2008.4.05.8300
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo contra decisão que inadmitiu o pedido de
uniformização interposto pela União, com fundamento na
Questão de Ordem nº 22, da TNU.
Decido
O julgado apontado como paradigma, oriundo da 1ª TR/PE, não
se presta a comprovação da divergência, tendo em vista ser uma
mera transcrição, sem, sequer, indicar o número do processo.
Já o paradigma da TR/RN (0503037-96.2012.4.05.8401), não
se presta a configurar a suposta divergência apontada, pois a
controvérsia se restringe a analisar se a complementação de
aposentadoria de que é beneficiário o autor estaria sendo
adimplida em conformidade com os ditames legais, enquanto
que o acórdão impugnado versa sobre a possibilidade de se
utilizar como parâmetro para o valor da complementação de
aposentadoria/pensão de ex-ferroviários vinculados à antiga
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RFFSA a remuneração percebida pelos empregados da ativa da
CBTU e não da VALEC, empresa sucessora da RFFSA.
Infere-se, pois, que os argumentos postos no pedido de
uniformização, encontram-se dissociados da matéria objeto do
acórdão recorrido, não havendo divergência de entendimento a
ser unificada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do
Norte, proferido no processo nº 0503037-96.2012.4.05.8401.
Sucede que o paradigma não guarda similitude fática e jurídica com o
caso em exame.
No caso dos autos, a decisão proferida pela Turma Recursal de
origem confirmou a sentença de procedência do pedido autoral de direito à
complementação de pensão da RFFSA. Nesta demanda o que se discute o direito
(ou não) à complementação, uma vez que a parte autora alega receber a pensão
por morte em valor menor que o efetivamente devido.
O acórdão apontado como paradigma, por sua vez, trata de
controvérsia referente a “identificar se a complementação de aposentadoria a que
faz jus a parte autora, nos termos da Lei nº. 8.186/91, estaria sendo adimplida em
conformidade com os ditames legais, assegurada a paridade dom os servidores da
ativa, não dizendo respeito propriamente ao direito de perceber tal parcela
remuneratória, que já integra, inclusive, os proventos pagos à parte
autora.”(anexo 39).
É bem verdade que a TNU firmou a tese de que, para fins de
complementação de aposentadoria, o conceito de “ferroviário” previsto no art. 4º
da Lei nº 8.186/91 somente contempla o funcionário que, na data imediatamente
anterior ao início da aposentadoria, compunha os quadros da RFFSA, suas
estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias (Processo nº 500021347.2016.4.04.7101/RS). Todavia, apura-se que o acórdão apontado como
paradigma no PU em nenhum momento menciona tal argumento.
É de se concluir, portanto, que o fundamento jurídico do acórdão
impugnado e daquele apontado como paradigma é diverso, não havendo que se cogitar
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em aplicação idêntica do mesmo resultado de julgamento do acórdão paradigma. O
paradigma, então, é inservível e não pode ser comparado ao presente caso.
Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão
recorrida, não há como rever-se as decisões de inadmissão do 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”.
Além disso, o provimento do presente recurso dependeria de uma
reanálise de todo o arcabouço probatório presente nos autos, medida esta que não está
abrangida pelo escopo do incidente de uniformização regional. Neste sentido, o teor da
Súmula 42 da TNU, cujo teor assevera que "Não se conhece incidente de uniformização
que implique reexame de matéria de fato".
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno e pelo não
conhecimento do incidente de uniformização.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno e não conhecer do pedido de uniformização, nos termos
do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
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Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
7. 0501920-03.2017.4.05.8302
Recorrente: Maira Izquierdo Miguel
Advogado: Davi Angelo Leite da Silva (PE036499)
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. PENSÃO POR MORTE. LIMITE TEMPORAL DE
PERCEPÇÃO PREVISTA NO ART. 77, §2º, INCISO V, “B”, DA LEI N. 8.213/91.
EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE 18 CONTRIBUIÇÕES PARA EXTENSÃO
DO
PRAZO
DE
PENSÃO
POR
MORTE
DECORRENTE
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART.77, §2º-A, DA LEI 8.213/91. QUESTÃO NÃO
APRECIADA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº
35/TNU E DA SÚMULA Nº 42/TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/PE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe
o seguinte (anexo 63):

0501920-03.2017.4.05.8302
Vistos, etc.
Agravo contra decisão que inadmitiu o pedido de
uniformização interposto pela parte autora, em face do acórdão
da 1ª TR/PE, sob o fundamento de reexame de matéria de fato.
O acórdão impugnado entendeu que, superada a comprovação
da qualidade de dependente, deve ser observada a legislação
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vigente à data do óbito para definir o tempo de duração do
benefício, devendo ser mantida a sentença que concedeu a
pensão pelo prazo determinado de 04 (quatro) meses, em
observância ao disposto no artigo 77, § 2º, inciso V, alínea “b”,
da Lei nº 8.213/91.
Sustenta a recorrente não ser o caso de reexame de provas,
mercê de ter sido admitido na sentença que o instituidor estava
aposentado por invalidez no momento o óbito, bem assim aduz
ter requerido, alternativamente, no item 5. do recurso
inominado, que fosse reconhecido “(...) na forma do art. 29 §
5º da Lei 8213 que o segurado tiver recebido benefícios por
incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como
salário-de-contribuição, contando, pois, tais salários de
contribuição para o tempo mínimo a que se refere o Art. 77, V,
c da Lei 8213, concedendo, pois, o benefício pleiteado pela
autora, de forma vitalícia, sem DCB, haja vista o instituidor
contar, considerados os períodos de recebimento de auxílio
doença como salário de contribuição, com mais de dezoito
contribuições e a idade da autora ser compatível com os prazos
da alínea (....)”, pedido este que não foi analisado. Colaciona
paradigmas da TR/RN (0502365-80.2015.4.05.8402 e
0506375-08.2017.4.05.8400), alegando atenderem aos
requisitos do artigo 14, da Lei 10.259/2001, autorizadores do
pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o art. 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 por objetivo
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma
jurídica de direito material, em feitio a evitar que para casos
similares haja soluções jurídicas divergentes.
A Turma Recursal, ao negar provimento ao recurso, entendeu
que, como o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 4-92016, devem ser aplicadas as alterações promovidas pela Lei nº
13.135/2015.
Pois bem, embora a agravante sustente que estão excluídas da
exigência mínima de dezoito contribuições, para efeitos da
extensão do prazo de pensão por morte, as pensões
provenientes de segurados beneficiários de aposentadoria por
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invalidez ou auxílio doença, observa-se que tal alegação não
foi, de fato, objeto de discussão pelo colegiado, mesmo em
sede de embargos de declaração, atraindo a incidência da QO
nº 35 da TNU, segundo a qual “O conhecimento do pedido de
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito
material controvertido por parte da Turma de que emanou o
acórdão impugnado”.
Não há, pois, divergência de entendimento a ser unificada por
esta Turma Regional de Uniformização.
Outrossim, resta nítida a pretensão de modificação do julgado
através do reexame do arcabouço probatório já devidamente
apreciado, o que descabido nesta seara, conforme enunciado da
Súmula nº 42, da TNU.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da Turma Recursal/RN, proferido no
processo nº 0502365-80.2015.4.05.8402.
O pedido de uniformização regional interposto pela parte autora
carece de um dos requisitos de admissibilidade.
Isso porque toda a tese atinente à alegada dispensa do cumprimento
de 18 (dezoito) contribuições nos casos de pensão por morte decorrente de auxíliodoença/aposentadoria por invalidez e consequente extensão do prazo do citado
benefício não foi objeto de apreciação da Turma Recursal, não obstante
fundamentada em uma situação já existente no momento da prolação do julgado
recorrido.
É de se pontuar ser pacífico na TNU o entendimento de que o
Pedido de Uniformização submete-se à exigência do prequestionamento, visto que a
ausência de exame pela decisão impugnada impossibilita a própria caracterização da
contrariedade das decisões tidas como conflitantes.
Dessa forma, incide o disposto na Questão de Ordem n° 35 da TNU que
assim preceitua: “o conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva
apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o
acórdão impugnado”.
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Não tendo havido o devido prequestionamento da tese, impõem-se o
desprovimento do agravo interno e o não conhecimento do incidente de uniformização
interposto.
Ademais, entendimento diverso dependeria de reexaminar 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 e pelo não
conhecimento do incidente de uniformização.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno e não conhecer do pedido de uniformização, nos termos
do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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8. 0502413-56.2017.4.05.8309
Recorrente: José Arnaldo Sales de Souza
Advo/Proc: Gustavo Henrique Amorim Gomes (PE207220)
Recorrido(a): União
Advogado: Advocacia Geral da União
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA
EM CASO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA,
EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 664335/SC. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA
EFICÁCIA IN CONCRETO DO EQUIPAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
42 DA TNU. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/PE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe
o seguinte (anexo 49):
0502413-56.2017.4.05.8309
Vistos, etc.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o pedido de
uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora
contra acórdão da 1ª TR/PE, sob o fundamento de que o recurso
implica em reexame de matéria de fato.
O acórdão negou provimento ao pedido de reconhecimento do
direito à aposentadoria especial e a posterior condenação da
FUNASA e da União ao pagamento do abono permanência,
tendo em vista não atender aos requisitos para a concessão de
aposentadoria especial.
O recorrente alega que preenche os requisitos para
aposentadoria especial, bem assim que possui direito à
percepção do abono permanência desde a implementação das
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condições para a aposentadoria voluntária. Colaciona
paradigmas da 1ª TR/PE (0502576-70.2016.4.05.8309), da 2ª
TR/PE
(0502681-31.2017.4.05.8303,
050260098.2016.4.05.8309 e 0502569-78.2016.4.05.8309) e da 3ª
TR/PE
(0502603-53.2016.4.05.8309,
050259916.2016.4.05.8309), alegando atender aos requisitos do artigo
14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de
uniformização.
Decido
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá
pedido de uniformização quando houver divergência entre
decisões sobre questão de direito material proferidas por
Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma
jurídica de direito material, em feitio a evitar soluções jurídicas
divergentes para casos similares.
Portanto, em sede de Incidente Regional de uniformização de
jurisprudência não é permitido o reexame de matéria fáticoprobatória, pois a análise do incidente restringe-se à matéria de
direito, não comportando a reapreciação das provas dos autos,
que se esgota no âmbito da Turma Recursal de origem, cabendo
à Turma Regional de Uniformização apenas reexaminar a tese
jurídica, isto quando existir divergência entre turmas recursais
da mesma região.
No caso em análise, observa-se que a Turma Recursal entendeu
que, embora o autor tenha exercido atividade considerada, em
tese, especial durante o período de 29/11/1985 a 01/07/2010, o
PPP acostado aos autos (anexo 13) informa que o mesmo
utilizou EPI eficaz durante todo o lapso temporal. Assim, as
alegações quanto ao não fornecimento/não comprovação da
entrega dos EPI durante sua vida laboral, não seriam capazes de
infirmarem a prova documental constantes dos autos.
Concluiu a Turma Recursal que: “a) Foram observadas as
condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo,
conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às
condições de campo; b) Foi observado o uso ininterrupto do
EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do
fabricante, ajustada às condições de campo; c) Foi observada a
periodicidade de troca definida pelos programas ambientais,
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comprovada mediante recebido assinado pelo usuário em época
própria; d) Foi observada a higienização.”
Do acima exposto infere-se que o acórdão recorrido, ao analisar
e decidir a questão fundamentou-se nas provas constantes nos
autos, concluindo pelo não reconhecimento da especialidade.
Dessa forma, tem-se como inadequada a via eleita pelo
recorrente, porquanto ataca a decisão colegiada a fim de
rediscutir matéria fático-probatória, situação vedada em sede de
incidente de uniformização, conforme Súmula 42, da TNU.
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.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigmas consubstanciados em acórdãos da 1ª. Turma Recursal/PE, proferido
no processo nº 0502576-70.2016.4.05.8309, da 2ª. Turma Recursal/PE, proferidos
nos processos nº 0502598-31.2016.4.05.8309, 0502681-31.2017.4.05.8303, 050260098.2016.4.05.8309 e 0502569-78.2016.4.05.8309 e da 3ª. Turma Recursal/PE,
proferidos nos processos n. 0502603-53.2016.4.05.8309, 0502599-16.2016.4.05.8309.
No caso em concreto, o ponto controvertido diz respeito à eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI fornecido à parte autora durante o
período de 29/11/1985 a 01/07/2010, época em que exerceu a função de agente de
saúde pública, para fins de aplicação do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no ARE 664335/SC (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 12/05/2015) na
sistemática da Repercussão Geral.
Eis o teor do referido julgado:
CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE
CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A
AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA
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RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR.
COMPROVAÇÃO
NO
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO
PPP
OU
SIMILAR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DOS
PRESSUPOSTOS
HÁBEIS
À
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a
densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito
fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com
reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida
(art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88),
à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio
ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88).
2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta
maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e
representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente
para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a
Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado
Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III,
CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da
vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente
de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).
3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da
Constituição da República, significa que poderão ser adotados,
para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime
geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados
nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar
de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos
em lei complementar”.
4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e
impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a
agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste
naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o
128

cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles
empregados que não se encontram expostos a nenhum agente
nocivo.
5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação,
majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte
de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo
inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela
Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi
outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em
sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88).
Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93;
RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em
03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.
6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria
especial antes, através dos instrumentos tradicionais de
financiamento da previdência social mencionados no art. 195,
da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98,
posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro
de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de
financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º
8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com
recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do
art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte
e cinco anos de contribuição, respectivamente.
7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o
Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até
50% do valor desta contribuição em favor das empresas que
disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção
declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o
qual funciona como incentivo para que as empresas continuem
a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de
trabalho hígido a seus trabalhadores.
8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da
aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições
prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201,
§ 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe
exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o
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referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do
segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente
nocivo e o trabalhador.
9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais
consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a
uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício
da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado
que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em
“condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física”.
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o
direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição
do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial.
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir
as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do
inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida
sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a
premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria
especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não
se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a
relação nociva a que o empregado se submete.
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo
ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se
que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual
(protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível
tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do
som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão
muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com
os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II
do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas
alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos
de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste
artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212,
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de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte
e cinco anos de contribuição, respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela
exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções
auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não
se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do
agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são
inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro
dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto
pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso
Extraordinário.
Como consectário das discussões postas no precedente, restaram
estabelecidas duas teses objetivas:
(1) 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 ao reconhecimento das
condições especiais do labor;
(2) Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites
legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP, no sentido da eficácia do EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Tratando, pois, a hipótese dos autos de atividade de agente de saúde
pública, sujeita a riscos de exposição a agentes biológicos, toda a análise judicial deve
se balizar pela primeira tese.
Defende a parte autora, em suma, que não estaria efetivamente
demonstrada, pelos documentos dos autos, a real eficácia do EPI para neutralizar a
nocividade advinda de tal elemento.
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O acórdão impugnado, por sua vez, concluiu que “a) Foram observadas
as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação
técnica do fabricante, ajustada às condições de campo; b) Foi observado o uso
ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante,
ajustada às condições de campo; c) Foi observada a periodicidade de troca definida
pelos programas ambientais, comprovada mediante recebido assinado pelo usuário em
época própria; d) Foi observada a higienização.” (anexo 20).
O provimento do presente recurso, portanto, dependeria de uma reanálise
de todo o arcabouço probatório presente nos autos, medida esta que não está abrangida
pelo escopo do incidente de uniformização regional. Neste sentido, o teor da Súmula 42
da TNU, cujo teor assevera que "Não se conhece incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato".
Idêntica conclusão fora alcançada pela Turma Nacional de
Uniformização no PEDILEF n° 5047925.21.2011.4.04.7000 (Rel. Juiz Federal Daniel
Machado da Rocha, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329), de cujo voto extrai-se que
"para afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que o EPI não seria eficaz, seria
necessário reexaminar o conjunto fático -probatório para verificar se o EPI utilizado
pela parte autora foi realmente eficaz. Todavia, isso não se mostra possível em sede de
processo objetivo (incidente de uniformização)".
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno e pelo não
conhecimento do incidente de uniformização.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno e não conhecer do pedido de uniformização, nos termos
do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
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Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

9. 0510369-65.2017.4.05.8102
Recorrente: Maria Fátima Alexandre da Silva
Advogado: Luiz Ricardo de Moraes Costa – OAB/CE 028980
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE
CÔNJUGE. PROVA MATERIAL DA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL DO FALECIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 42 DA
TNU. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 2ª. Turma Recursal/CE que
negara seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão
ora agravada dispõe o seguinte (anexo 48):
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo interposto em face da decisão que inadmitiu
o pedido de uniformização, interposto contra acórdão da 2ª
TR/CE.
O acórdão impugnado manteve a sentença que julgou
improcedente pedido concessão do benefício de pensão por
morte.
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A parte autora colaciona paradigma das Turmas Recursais de
Sergipe e do Ceará, alegando atender aos requisitos do artigo
14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de
uniformização.
Decido.
A Turma de origem concluiu que a autora não fazia jus ao
benefício pleiteado seja em virtude da fragilidade da prova
material da qualidade de segurado especial do “de cujus”, e em
face da ausência de comprovação da qualidade de dependente
da autora com o falecido na data do óbito, posto não
apresentadas evidências, tanto na prova oral ou material, da
convivência marital, tendo consignado; “verbis”:
“(...) Não obstante a autora tenha sustentado em seu
depoimento pessoal que reatou o casamento em 2011, logo após
o processo judicial de sua aposentadoria por idade, trata-se de
versão inverossímil depois de 21 anos de separação. Caberia
uma prova mais robusta desta afirmação, o que não foi
verificado no caso concreto. A própria testemunha, quando
indagada se eles moravam juntos, respondeu que não. Só
quando induzida pelas perguntas do advogado da parte autora,
que formulava seus questionamentos dando a opção entre uma
resposta desfavorável e outra favorável, ela esclareceu que
moravam em casas separadas por conveniência (ela na cidade e
ele na roça em que trabalhavam).
No que tange à qualidade de segurado do Sr. João Francisco da
Silva, a prova material é por demais frágil.
Atente-se que a documentação da esposa não pode ser usada em
seu favor, pois estiveram separados, pelo menos, entre 1990 e
2010. A documentação em nome dele, por sua vez, é do início
da década de 1990, sendo que após se seguiram alguns vínculos
urbanos em Fortaleza e Horizonte-CE. (...)”.
Com efeito, infere-se que o acórdão recorrido fundamentou-se
na análise das provas constantes nos autos. Assim, a pretensão
autoral de revisar o julgado não pode ser alcançada por meio
desta modalidade recursal, uma vez que a matéria tratada nos
autos demandaria um necessário reexame de fatos/provas, o que
é vedado no âmbito da Turma Nacional, conforme dispões a
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Súmula nº 42, da TNU - “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
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.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigmas consubstanciados nos acórdãos da Turma Recursal de Sergipe,
proferidos nos processos nº 0501195-33.2016.4.05.8501, 0504623-59.2012.4.05.8502
e nos acórdãos da Turma Recursal do Rio Grande do Norte nos processos de nº
0500543-19.2016.4.05.8403, 0500459-78.2017.4.05.8404.
O ponto controverso diz respeito ao reconhecimento de presunção de
dependência a cônjuge sobrevivente, bem como à comprovação da qualidade de
segurado especial do extinto por existência de início de prova material de labor
rural.
Aduz a parte autora, por ocasião desse incidente, que a dependência
econômica presumida resta comprovada pela certidão de casamento juntada aos autos e
que o início de prova material foi demonstrado de forma satisfatória.
Quanto ao primeiro ponto, é certo que o art. 16, inciso I, da Lei n.º
8.213/1991 dispõe que “o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que
tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz,
assim declarado judicialmente são beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social” na condição de dependentes do segurado, sendo, inclusive, nos termos do § 4º
do mesmo dispositivo, presumida a dependência econômica da referida categoria de
dependentes.
Ocorre que o acórdão recorrido (anexo 27) afastou a condição de
cônjuge da parte autora sob o fundamento de que “ (...) Não obstante a autora
tenha sustentado em seu depoimento pessoal que reatou o casamento em 2011, logo
após o processo judicial de sua aposentadoria por idade, trata-se de versão
inverossímil depois de 21 anos de separação. Caberia uma prova mais robusta desta
afirmação, o que não foi verificado no caso concreto. A própria testemunha, quando
indagada se eles moravam juntos, respondeu que não. Só quando induzida pelas
perguntas do advogado da parte autora, que formulava seus questionamentos dando
a opção entre uma resposta desfavorável e outra favorável, ela esclareceu que
moravam em casas separadas por conveniência (ela na cidade e ele na roça em que
trabalhavam).
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Já no que tange à qualidade de segurado especial do instituidor da
pensão, a TNU tem entendimento consolidado no sentido de que não se deve aplicar
rigor excessivo na comprovação da atividade rurícola em face das peculiaridades que
envolvem o trabalho campesino. Assim, o rol de documentos hábeis elencados no art.
106, parágrafo único, da Lei n° 8213/91, é meramente exemplificativo (PEDILEF
00620162220104013800, Juíza Federal ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU,
DOU 16/03/2017).
O julgado impugnado, porém, não fugiu desse parâmetro. A partir
do início de prova material do labor rural por ele supostamente exercido, o
acórdão impugnado assim se manifestou: “ (...) No que tange à qualidade de
segurado do Sr. João Francisco da Silva, a prova material é por demais frágil.
Atente-se que a documentação da esposa não pode ser usada em seu favor, pois
estiveram separados, pelo menos, entre 1990 e 2010. A documentação em nome dele,
por sua vez, é do início da década de 1990, sendo que após se seguiram alguns
vínculos urbanos em Fortaleza e Horizonte-CE.” (anexo 27).
Verifica-se então que a Turma Recursal de origem entendeu que as
provas documental e oral produzidas não seriam suficientes à demonstração da
qualidade de dependente ou de segurado especial do instituidor da pensão. 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 e pelo não
conhecimento do incidente de uniformização.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno e não conhecer do pedido de uniformização, nos termos
do voto do relator.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
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Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

10. 0508469-72.2016.4.05.8202
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Recorrido (a): Cornélio Pordeus
Advogado: Antônio Adelino de Oliveira – OAB/PB 018006
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 26ª Sessão
da TRU pelo respectivo Juiz Federal Relator.
Certifico, também, que procedi à exclusão do anexo 38, incluído nos autos virtuais por
equívoco.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

RELATOR CLÁUDIO KITNER – PRESIDENTE DA 3ª TR/PE

1. 0500647-49.2018.4.05.8400
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Assis Freire da Silva
Advogado (a): Ana Célia Felipe de Oliveira – OAB/RN 002455
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
___________________________________________________________
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EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TEMPO DE
SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÔMPUTO PARA FINS DE
CARÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DO INSS
IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS contra
julgado da Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, que deferiu o pedido de
aposentadoria por idade urbana.
Sustenta o INSS que não poderia ser computado, para efeito de carência, o tempo de
serviço militar, pois não há recolhimentos de contribuições no referido período. Em
suas razões recursais o recorrente alega que a decisão combatida diverge do
entendimento adotado pela Turma Recursal de Sergipe, segundo o qual o tempo de
serviço no Exército não pode ser contado para efeito de carência, apenas como tempo de
serviço/contribuição, isso porque no período em que há prestação de serviço militar
obrigatório não se exige o recolhimento de contribuições previdenciárias.
A carência se caracteriza tanto pela existência da relação jurídica de filiação quanto
pela relação jurídica de custeio. O tempo de serviço/contribuição se caracteriza pela
relação jurídica de filiação, mediante o exercício de atividade abrangida pela
previdência social, que pode ou não ter caráter contributivo.
O art. 12 da Lei nº. 8.213/91 considera o militar como segurado obrigatório do regime
geral de previdência, salvo se amparado por regime próprio. Assim, o dever do
recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador e não do segurado (a
não ser que se trate de contribuinte individual), não podendo este ser responsabilizado
pela ausência de pagamento daquele. Assim, sendo o militar segurado obrigatório da
previdência social, a ausência de contribuições, que caberia à própria União, não é óbice
ao reconhecimento do respectivo tempo de contribuição.
Ademais, o art. 55, I, da Lei 8213/91 permite que o tempo de serviço militar seja
computado para obtenção de aposentadoria, "desde que não tenha sido contado para
inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público". Da
mesma forma, o Decreto 3.048/99, em seu art. 60, inciso IV, alínea "a", prevê que é
computado, como tempo de contribuição, o tempo de serviço militar obrigatório até
que lei específica discipline a matéria.
A Constituição Federal, em seu art. 143, prevê que o serviço militar é obrigatório, nos
termos da lei. Em face da obrigatoriedade do serviço militar, que geralmente causa o
afastamento dos cargos/empregos dos convocados, o art, 63 da Lei nº 4.375/64 (Lei
do Serviço Militar) garantiu aos convocados, prestadores do serviço militar inicial, a
contagem desse tempo para fins de aposentadoria.
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Inexiste
qualquer
vedação legal
a que
se
considere,
para
fins
de carência, o tempo de serviço
militar. Pelo
contrário,
considerando
que
a carência refere-se à efetiva contribuição, ou seja, de custeio do Regime, é possível a
utilização do tempo de serviço militar sob a ótica da contagem recíproca. A teor do art.
100 da Lei nº 8.112/90, o tempo de serviço prestado às Forças Armadas deve ser
computado, como tempo de serviço público federal, para todos os efeitos. Sendo assim,
tratando-se de tempo de serviço público federal, a sua utilização no âmbito do RGPS é
permitida mediante compensação financeira a ser efetuada pela União, na forma do art.
3º. da Lei nº 9.796/99. Assim, se o tempo de serviço militar é considerado
como tempo de serviço pela própria legislação previdenciária e se, em razão do seu
cômputo, impende a observância da compensação financeira entre os regimes, ele
também deve ser computado como período de carência.
Acerca do período controvertido nos autos, assim se pronunciou a jurisprudência:
"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CÔMPUTO DE
TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ, MILITAR E URBANO.
CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS. DESNECESSIDADE DO PREENCHIMENTO
SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS ETÁRIO E DE CARÊNCIA. 1. O aproveitamento do
período de aprendizado em escola técnica depende da caracterização de um exercício
profissional por parte do aluno. Há, assim, para que o tempo possa ser considerado
como de serviço, de restar demonstrado, de alguma maneira, que o aluno, mesmo que
sem a devida formalização, prestava serviços à escola ou à sua mantenedora (muitas
escolas técnicas são mantidas por empresas), ou, ainda, por intermédio da escola, a
terceiros, e que recebia alguma retribuição pecuniária, posto que indireta, por conta
disso, não bastando a tanto simples menção à percepção de auxílio, já que pode
resultar da concessão de bolsas de estudo ou de subsídios diversos concedidos. 2.
Hipótese em que pode ser reconhecido o lapso desempenhado como aluno-aprendiz
para fins previdenciários, em vista de que restou evidenciado, no caso concreto, o
desempenho de atividade mediante contraprestação, seja por intermédio do
recebimento de alimentação, fardamento e material escolar, seja mediante renda
auferida com a comercialização de produtos para terceiros. 3. A Lei nº 8.213/91 prevê
que o tempo de serviço considerado para fins de aposentadoria por tempo de
contribuição compreende também o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário,
desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas
ou aposentadoria no serviço público (art. 55, caput e inciso I, da Lei nº 8.213/91). 4.
O tempo de serviço urbano pode ser comprovado mediante a produção de prova
material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea quando necessária ao preenchimento de eventuais lacunas - não sendo esta admitida
exclusivamente, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei
n. 8.213/91). 5. As anotações constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade (Enunciado nº 12 do Egrégio
TST), indicando o tempo de serviço, a filiação à Previdência Social e a existência do
vínculo empregatício, até prova inequívoca em contrário. 6. Para a concessão de
aposentadoria por idade urbana devem ser preenchidos dois requisitos: a) idade
mínima (65 anos para o homem e 60 anos para a mulher) e b) carência - recolhimento
mínimo de contribuições (sessenta na vigência da CLPS/84 ou no regime da LBPS, de
acordo com a tabela do art. 142 da Lei n.º 8.213/91). 7. Não se exige o preenchimento
simultâneo dos requisitos etário e de carência para a concessão da aposentadoria, visto
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que a condição essencial para tanto é o suporte contributivo correspondente.
Precedentes do Egrégio STJ, devendo a carência observar a data em que completada a
idade mínima." (AC 200771990081710, RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA,
TRF4 - QUINTA TURMA, D.E. 17/05/2010.)
Ante o exposto, nego provimento ao incidente regional de uniformização.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e discutidos, decide a Turma Regional de Uniformização da 5ª Região, por
maioria, NEGAR PROVIMENTO
AO INCIDENTE REGIONAL
DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.
Recife/PE, data do julgamento.
Cláudio Kitner
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

2. 0501914-90.2017.4.05.8400
Recorrente: José Odon Abdon
Advogado: Francisco Enilberto Rodrigues – OAB/RN 009832
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
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Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

DESPACHO
Considerando que a matéria objeto do agravo interposto perante este órgão colegiado
está em análise no Superior Tribunal de Justiça (Tema 979 - Devolução ou não de
valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de
interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência
Social), mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento do Resp n° 1.381.734/RN.
Intimem-se.
Recife, data de julgamento.
Cláudio Kitner
Juiz Federal Relator
3. 0507944-65.2017.4.05.8102
Recorrente: Maria Alzeni da Silva
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. APOSENTADORIA POR
IDADE DE SEGURADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 DA TNU. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1 - Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do Presidente desta TRU,
que não conheceu o Pedido de Uniformização Regional interposto pelo autor em face de
acórdão que manteve sentença que julgou improcedente o pedido do autor de concessão
de aposentadoria por idade de segurado especial.
2 - O recorrente aponta como paradigmas acórdãos da TNU e do Superior Tribunal de
Justiça.
3 - O acórdão recorrido não discrepou do entendimento da TNU e considerou o teor do
conjunto probatório trazido aos autos, de modo que "não se conhece
de incidente de uniformização que
implique reexame de
matéria
de
fato"
(Súmula 42/TNU).
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4 - Pelas razões expostas, não há mácula a ser corrigida na decisão agravada, que negou
seguimento ao pedido de uniformização.
5 - Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 5ª Região, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos
do voto do relator.
Recife/PE, data da movimentação.
Cláudio Kitner
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

4. 0505754-57.2016.4.05.8202
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Erivanilson Lopes da Silva
Advogado: Jaques Ramos Wanderley – OAB/PB 011984
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
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Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 26ª Sessão
da TRU.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

5. 0509146-77.2017.4.05.8102
Recorrente: Maria Alice da Silva Lima
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
42 DA TNU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1 - Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do Presidente desta TRU,
que não conheceu o Pedido de Uniformização Regional interposto pelo autor em face de
acórdão que manteve sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
2 - O recorrente aponta como paradigma precedente da Turma Recursal do Rio Grande
do Norte.
3 - O acórdão recorrido não discrepou do entendimento da TNU e considerou o teor do
conjunto probatório trazido aos autos, de modo que "não se conhece
de incidente de uniformização que
implique reexame de
matéria
de
fato"
(Súmula 42/TNU).
4 - Pelas razões expostas, não há mácula a ser corrigida na decisão agravada, que negou
seguimento ao pedido de uniformização.
5 - Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 5ª Região, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos
do voto do relator.
Recife/PE, data da movimentação.
Cláudio Kinter
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Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

6. 0512795-81.2016.4.05.8200
Recorrente: Severino Simão Pimentel
Advogado: Marcos Antonio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Recorrido (a): INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
42 DA TNU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1 - Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do Presidente desta TRU,
que não conheceu o Pedido de Uniformização Regional interposto pelo autor em face de
acórdão que manteve sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
auxílio-doença.
2 - O recorrente aponta como paradigma precedente da Turma Recursal de Sergipe.
3 - O acórdão recorrido não discrepou do entendimento da TNU e considerou o teor do
conjunto probatório trazido aos autos, de modo que "não se conhece
de incidente de uniformização que
implique reexame de
matéria
de
fato"
(Súmula 42/TNU).
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4 - Pelas razões expostas, não há mácula a ser corrigida na decisão agravada, que negou
seguimento ao pedido de uniformização.
5 - Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 5ª Região, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos
do voto do relator.
Recife/PE, data da movimentação.
Cláudio Kitner
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

7. 0502636-03.2017.4.05.8311
Recorrente: Florinda da Silva Lourenço
Advogado: Rafael Ramos Pedrosa – OAB/PE 028452D
Recorrido (a): INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
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PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 DA TNU. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1 - Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do Presidente desta TRU,
que não conheceu o Pedido de Uniformização Regional interposto pelo autor em face de
acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS, excluindo, do
cômputo como tempo especial, intervalo de trabalho.
2 - O recorrente aponta como paradigma precedente da Turma Recursal de Sergipe.
3 - O acórdão recorrido não discrepou do entendimento da TNU e considerou o teor do
conjunto probatório trazido aos autos, de modo que "não se conhece
de incidente de uniformização que
implique reexame de
matéria
de
fato"
(Súmula 42/TNU).
4 - Pelas razões expostas, não há mácula a ser corrigida na decisão agravada, que negou
seguimento ao pedido de uniformização.
5 - Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 5ª Região, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos
do voto do relator.
Recife/PE, data da movimentação.
Cláudio Kitner
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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8. 0500351-49.2017.4.05.8501
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Lourival Marcelino da Silva
Advogado: João Thiers Pereira Lima – OAB/SE 004587
Origem: Turma Recursal de Sergipe
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. QUESTÃO DE ORDEM Nº. 22 DA
TNU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1 - Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do Presidente desta TRU,
que não conheceu o Pedido de Uniformização Regional interposto pelo INSS em face
de acórdão da Turma Recursal de Sergipe.
2 - O recorrente aponta como paradigma precedente da TNU.
3 - No entanto, o agravo merece ser improvido. Senão, vejamos o seguinte trecho da
decisão do Presidente deste TRU, a qual acolho como razão de decidir:
"O acórdão concedeu o benefício auxílio-doença ao segurado sem fixar a DCB, sob o
fundamento de que “(...) aplicação da MP 767/2017, bem como a lei de conversão (Lei
13.457/2017), para fixar a data de cessação do benefício, se mostra inconstitucional.”.
Alega o INSS divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento adotado pela
TR/RN (0502743-93.2016.4.05.8404), pretendendo que seja respeitado o dispositivo
legal de cessação do beneficio em 120 dias.
Inexiste similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão paradigma. Naquele
foi aplicada a norma sem lhes reconhecer qualquer vício de nascedouro, enquanto
nestes autos a questão discutida diz respeito à matéria de ordem constitucional,
porquanto declarou a inconstitucionalidade das MP n.º 739/2016, sucedida pela MP n.º
767/2017 e sua lei de conversão.
Nesse mesmo sentido já decidiu esta TRU; “verbis”:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE QUE
NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB. ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
NÃO
ESTABELECE
DCB
POR
DECLARAR
INCONSTITUCIONAIS AS MEDIDAS PROVISÓRIAS E LEI DE CONVERSÃO
QUE INSTITUIRAM TAL NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS
CÓPIAS DOS PARADIGMAS E COTEJO ANALÍTICO ENTRE ELES E A
DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA FUNDADA EM MATÉRIA
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CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO.” (TRU, Processo nº 050201637.2016.4.05.8501, julg. em 30-4-2018).
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo."
4 - Pelas razões expostas, não há mácula a ser corrigida na decisão agravada, que negou
seguimento ao pedido de uniformização.
5 - Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 5ª Região, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos
do voto do relator.
Recife/PE, data da movimentação.
Cláudio Kitner
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

9. 0503829-11.2016.4.05.8401
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Dimas Alves Ferreira
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Advogado: José Antenor Saraiva (RN002507) e Outros
Origem: Turma Recursal do Rio Grande do Norte
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. TEMPO
DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL. VIGILANTE. FORMULÁRIO
PREENCHIDO POR REPRESENTANTE DE ENTIDADE SINDICAL. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR
MEIO DE OUTRAS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO. JULGADO
RECORRIDO QUE NÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DA TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM Nº. 13 DA TNU.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
VOTO
- Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão (anexo 61)
Presidente desta TRU, que manteve decisão (anexo 54) de inadmissão de Pedido
Uniformização Regional interposto contra acórdão (anexo 42) da Turma Recursal
Estado do Rio Grande do Norte, que reconheceu como especiais períodos laborais
função de vigilante, com uso de arma de fogo.

do
de
do
na

- Na sentença, o juiz esclarece que, "em depoimento neste juízo, dois ex-colegas do
demandante afirmaram haver trabalhado, armados, para a empresa Banks, como
vigilantes da empresa Maísa, que então se encontrava sob recuperação judicial.
Esclareceram que a empresa Banks prestava serviços ao Banco do Brasil e que, no
exercício daquela profissão, utilizavam arma de fogo, calibre 38, que faziam rondas no
prédio da empresa, em extensão área, por vezes no período noturno, sem iluminação
(anexos 27/28).Considerados tais depoimentos (anexos 27/28), tenho como suficiente
demonstrado o exercício da atividade especial do demandante no período ora
examinado. Por tal razão, reconheço a natureza especial da atividade do autor no
período compreendido entre 01/04/2004 a 21/06/2005 (Banks) -(PPP-anexo 11)."
- Sustenta o INSS que a Turma Recursal "desconsiderou a alegação do INSS de que o
PPP do período laborado como vigilante junto à Banks Segurança Ltda. (01/04/2004 a
21/06/2005) não foi assinado por representante legal da empresa, mas apenas por
membro do Sindicato da categoria profissional a que pertence, de maneira que tal
documento não dispõe de eficácia probatória, em razão da evidente parcialidade de
quem o firmou.".
- Como prova da divergência de entendimento jurisprudencial, a autarquia
previdenciária apresentou julgados paradigmas da 1ª TR/PE (050152195.2013.4.05.8307) e da TR/PB (0502919-36.2015.4.05.8201).
- A Turma Nacional de Uniformização já enfrentou caso em que se discutia a
possibilidade de documento preenchido por representante de entidade sindical ser
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utilizado como prova na apuração de tempo de serviço especial. Senão, vejamos:
“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA
ESPECIAL –FORMULÁRIO PREENCHIDO POR REPRESENTANTE
SINDICAL – MEIO DE PROVA INSUFICIENTE PARA SE COMPROVAR A
ESPECIALIDADE DO TEMPO DE SERVIÇO, ESPECIALMENTE QUANDO
DESACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO OU DE OUTROS
DOCUMENTOS QUE PERMITAM ATESTAR A EFETIVA ATIVIDADE
EXERCIDA PELO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA
ATIVIDADE ESPECIAL COM BASE EM LAUDO PRODUZIDO EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – RECURSO, NESTE PONTO NÃO
CONHECIDO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO
CONFIGURADO (ART. 14, DA LEI 10.259/01) – PEDILEF PARCIALMENTE
CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. VOTO Trata-se de incidente de
uniformização nacional suscitado pela parte autora, pretendendo a reforma de acórdão
oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul que, mantendo a sentença, rejeitou o cômputo de período de trabalho
especial. Resumidamente, o requerente sustenta que o acórdão recorrido destoa da
jurisprudência das Turmas Recursais de Campinas e de Goiás as quais, respectivamente,
seguem copiosas no sentido de que: 1) formulários preenchidos por sindicato da
categoria profissional se prestam como prova do exercício de atividade laboral sob
condições de efetiva exposição a agentes nocivos; e 2) ser possível o reconhecimento da
atividade especial com base em laudo produzido em Reclamatória Trabalhista. Relatei.
Passo a proferir o VOTO. Consta do aresto combatido que "(...) de 01/08/78 a 18/04/79
e de 03/03/83 a 02/04/85, o autor laborou na Calçados Flama e de 22/06/82 a 02/03/83
na empresa I. Castro & Cia. Ltda. Em todos os períodos destacados, exerceu a função de
serviços gerais e, a fim de comprovar o alegado labor especial, apresentou formulários
firmados pelos representantes do sindicato. Ocorre que o formulário preenchido pelo
sindicato da categoria é imprestável para comprovação das condições do labor quando
desacompanhado de laudo técnico e outros documentos que atestem a efetiva atividade
desempenhada pelo segurado, haja vista que se configura prova produzida
unilateralmente". A esse respeito, especificamente a Turma Recursal de Campinas,
manifestou tese jurídica diametralmente oposta, permitindo a comprovação da
especialidade através de formulário assinado pelo presidente do sindicato de categoria
profissional. Presente, portanto, a necessária similitude fática entre os julgados. Os
períodos de labor relacionados ao debate são anteriores à edição da Lei nº 9.032/95
(29/04/1995). Sendo assim, a comprovação do tempo de serviço prestado em atividade
especial, pode ocorrer de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria
profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder
Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79); ou b) através da comprovação de efetiva
exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante
quaisquer meios de prova. O enquadramento da atividade exercida pelo requerente é
inviável, porquanto, conforme expresso no acórdão combatido, "o cargo anotado na
CTPS é serviços gerais, o que impossibilita a identificação das tarefas desempenhadas
para verificação da especialidade". Sendo assim, imperioso, no caso, que o autor fizesse
prova da efetiva exposição a agentes nocivos. Para tanto, valeu-se de laudo
confeccionado por representante sindical, o qual além de não guardar posição
eqüidistante na relação empregado/empregador, não ostenta qualificações técnicas
para aferir condições especiais de trabalho ou de descrever específica e
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casuisticamente as atividades exercidas pelo trabalhador durante a jornada de
trabalho. Enfim, posiciono-me no sentido de confirmar a tese de que 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, ressalvada a hipótese prevista no art. 260 da IN no. 77/15 do INSS, que não
se aplica ao caso em debate, por se tratar de trabalhadores avulsos. O requerente ainda
suscita uma segunda divergência de direito material, pois, segundo sustenta, o acórdão
recorrido não teria admitido a possibilidade de reconhecimento da atividade especial,
para o período de 06/03/97 a 22/08/06, com base em laudo produzido em Reclamatória
Trabalhista. Junta aresto da Turma Recursal de Goiás aduzindo, resumidamente, que:
“(...)Do laudo pericial realizado em processo trabalhista. A prova produzida em autos
diversos, relativos ao reconhecimento do exercício de atividade em condições especiais,
com a conseqüente condenação ao pagamento de adicional de periculosidade no
período, serve como prova do exercício dessa mesma atividade em ação movida contra
a autarquia previdenciária. Isto porque não se impõe à autarquia previdenciária
obrigação decorrente de sentença condenatória prolatada em Reclamação Trabalhista
movida pelo empregado em face da empresa empregadora. O que se propõe é a
utilização de prova especializada realizada naquele feito, que demonstra o efetivo
desempenho de trabalho em condições especiais”. Ocorre, porém, que a Turma Recursal
originária não inadmitiu o laudo técnico para esse último período de labor ora discutido,
mas tão somente, na livre apreciação do caderno probatório, entendeu que as
informações contidas no PPP já eram suficientes para descaracterizar o pretendido
reconhecimento da especialidade do tempo de serviço, notadamente porque o autor
esteve exposto a agente nocivo abaixo dos limites legais de tolerância. Observe-se:
“(...)A parte autora opõe embargos de declaração alegando ter havido omissão na
decisão, que não teria analisado laudo pericial produzido em reclamatória trabalhista a
fim de reconhecer a atividade especial no período de 06/03/97 a 22/08/06. Contudo, não
vislumbro na decisão qualquer omissão, obscuridade ou contradição que enseje a
oposição de embargos declaratórios. O período em questão foi devidamente analisado,
sendo que a menção ao laudo trabalhista é indiferente, porquanto os elementos coligidos
permitem claramente verificar que não se tratava de labor insalubre, mormente
considerando que se tratava de atividade coordenação: 'No que se refere ao intervalo de
06/03/97 a 22/08/06, trabalhado na empresa Azaléia, na função de montador no setor
montagem, a descrição das atividades contida no PPP (1 - PROCADM5, fls. 18/20) é a
seguinte: 'Coordenar a produção nos aspectos de qualidade e produtividade, os
colaboradores junto aos grupos de trabalho, bem como, conforme a necessidade,
orientá-los quanto aos padrões, princípios e métodos de cada atividade do setor de
montagem'. Consta no formulário que a exposição a pressão sonora era de 74,2 a 86
dB(A), ou seja, abaixo do limite de tolerância definido no Decreto 2.172 de 05/03/97
(90 decibéis). Quanto ao período posterior à entrada em vigor do Decreto nº 4.882, de
18/11/03, quando passou a ser considerado o limite de 85 dB(A), também não pode ser
reconhecida a atividade especial, pois, ante a impossibilidade de aferição da média
ponderada, deve ser considerada a média aritmética simples, que, no caso, não superou
o limite. Por fim, não há que se falar em enquadramento pela exposição a agentes
químicos, seja porque o formulário nada informa a respeito desses agentes, seja porque
a própria descrição das atividades indica que a função do autor era de coordenação, não
havendo contato direto com fatores insalubres'”(grifou-se). Enfim, quanto à essa última
tese do PEDILEF, tenho que não deve ser conhecida, por não restar caracterizada a
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divergência de direito material entre o acórdão da Turma do Rio Grande do Sul e o
paradigma de Goiás, art. 14 da Lei 10.259/01. Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE e neste ponto NEGAR PROVIMENTO ao Incidente,
nos termos da fundamentação supra. À Secretaria da TNU para retificar o termo de
autuação, uma vez que requerente e requerido encontram-se invertidos. (PEDILEF
50235793620124047108, JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL, TNU, DOU
06/11/2015 PÁGINAS 138/358.)
- Não é, portanto, admissível, como único meio de prova do tempo especial, o
documento firmado por representante de entidade sindical de vigilantes, o qual constitui
início de prova material. Deve-se, pois, oportunizar a sua complementação por outros
meios de prova. Nesse sentido é a jurisprudência da TNU:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. ARMA DE FOGO.
PPP EMITIDO POR SINDICATO DE CATEGORIA. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU. INCIDENTE NÃO
CONHECIDO.
1.
O
ACÓRDÃO
IMPUGNADO
ALINHOU-SE
AO
ENTENDIMENTO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO NO
SENTIDO
DE
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. SENDO ASSIM, ANULOU A SENTENÇA QUE NÃO
ABRIU OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAR O INÍCIO DE PROVA
MATERIAL POR OUTROS MEIOS ADMISSÍVEIS. 2. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. (Pedido 05107231520164058300, FABIO
CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, Data de julgamento: 21/06/2018 - TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO).
- No caso, o início de prova material (PPP firmado por representante de entidade
sindical - anexo 11) foi corroborado pela prova testemunhal produzida em audiência
(anexos 26/28). Assim, o julgado recorrido não destoou da tese firmada pela TNU.
- O incidente de uniformização não merece, portanto, ser conhecido, pois incide,
espécie, a Questão de Ordem nº. 13 da TNU, segundo a qual "não cabe Pedido
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido
acórdão recorrido".

na
de
de
do

- Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO
Vistos e discutidos, decide a Turma Regional de Uniformização da 5ª Região, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do
voto do relator.
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Recife/PE, data do julgamento.
Cláudio Kitner
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de
2018, decidiu, por maioria, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Vencido Dr. Gilton Batista Brito. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz
Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio
de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de
Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente
da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal
Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de
Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

10. 0510517-98.2016.4.05.8300
Recorrente: Carlos Alberto Monteiro de Souza
Adv/Proc: Diogo Rogério Ferreira da Costa – OAB/PE 35688
Recorrido(a): INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal da SJPE
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
REEXAME
DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃOIMPROVIDOS.
- A finalidade dos embargos de declaração é o aperfeiçoamento da decisão, sanando
seus eventuais vícios (contradição, omissão, obscuridade e dúvida). Assim, trata-se de
um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator um
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posicionamento complementar que opere a dita integralização.
- Contudo, a modificação substancial do julgado somente deve ocorrer de modo
excepcional e decorre da essência integrativa dos embargos de declaração.
- O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ, EDcl no
MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
- No caso, observo que o acórdão atacado analisou corretamente a questão, sendo
evidente o intuito de rediscutir tema já analisado e fundamentadamente decidido.
- Embargos improvidos ante a inexistência dos vícios apontados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 5a. Região, à
unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator
Recife, data da movimentação.
Cláudio Kitner
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de
2018, decidiu, por unanimidade, negar provimento aos embargos de
declaração, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz
Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio
de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de
Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente
da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal
Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de
Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
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Diretora da TRU

RELATOR GUSTAVO MELO BARBOSA – PRESIDENTE DA 2ª TR/CE

1. 0501178-85.2016.4.05.8310
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Gonçalo Matias Leite
Advogado: Jarissé Alexandre S. F. Melo (PE023189D)
Origem: 2ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
AGRAVO. NEGADO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA Nº 42 DA TNU. DECISÃO NÃO
RECONSIDERADA AGRAVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO E VOTO
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão do Exmo Presidente
desta Turma Regional, que negou seguimento ao Pedido de Uniformização interposto
pelo INSS em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de
Pernambuco, por entender que a matéria veiculada não fora suscitada anteriormente.
2. Fundou-se o decisum recorrido nos seguintes argumentos
“Cuida-se de agravo interposto pelo INSS em face da decisão da 2ª TR/PE,
que inadmitiu o pedido de uniformização, em face da preclusão, com
fundamento na QO nº 10, da TNU.
O acórdão manteve a sentença que julgou procedente em parte o pedido
autoral, concedendo ao autor o benefício de amparo social com DIB na
DER.
Alega a autarquia ter havido mudança de endereço da parte autora entre o
requerimento administrativo e o ajuizamento da ação. Sustenta ter havido
cerceamento de defesa, pois não teve a chance de produzir prova no local
indicado pela autora como seu endereço. Salienta que o feito deve
convertido em diligência para a realização da perícia social, desta feita no
endereço indicado pela parte quando do requerimento administrativo. Em
reforço a sua tese, colaciona julgados da TR/SE (050358507.2015.4.05.8502 e 0505452-41.2015.4.05.8500), alegando atender aos
requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de
uniformização.
Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
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Decido.
De fato, a alegação de que “(...) a existência de mais de um endereço
caracteriza dúvida fundada sobre a condição de miserabilidade da parte
autora, havendo indícios de sonegação de informações que enfraquecem o
pleito autoral” não foi aventada pela autarquia em seu recurso inominado
(anexo 29), motivo pelo qual não merece reparos a decisão recorrida,
devendo ser aplicada a QO nº 10, da TNU, segundo a qual “Não cabe o
incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese
jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre
a qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no acórdão
recorrido”.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.”
3. Insurge-se a parte recorrente/INSS contra a inadmissão do Incidente de
Uniformização, haja vista atender aos requisitos legais. Em suas razões, aduz que a
questão refrente à mudança de endereço foi suscitada em sede de Recurso Inominado,
bem como, o Acórdão combatido expressamente apreciou tal questão, não tendo que se
falar, no caso, em “tese inovadora”.
4. Mantida a inadmissão do Pedido de Uniformização regional pelo Exmo Presidente
desta Turma Regional, o pleito teve seguimento em razão de agravo interposto pelo
INSS, sendo remetido ao Colegiado por força da decisão de anexo nº 54.
5. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput e§1º, 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 ”.
6. Para fins de configurar a divergência jurisprudencial, o Recorrente colaciona decisão
proferida pela Turma Recursal de Sergipe.
7. De plano, a análise do Acórdão impugnado revela que a questão veiculada em sede
de Pedido de Uniformização, de fato, fora objeto de apreciação da Turma Recursal de
origem. Confira-se:
“ (...) Pelo que dos autos constam, o autor indicou na via administrativa
que residia na Av. Manoel Pereira Lima, quadra 17, Petrolândia/PE
(anexo 23). Já nesta ação, o autor indicou o Sítio Saco, Itambé/PE, como
sua residência. Ou seja, a alteração se verificou e ela é substancial, pois,
além de ser em município distinto, em vez de urbana, trata-se de
residência rural.
Cediço observar, contudo, que o autor não pode ser prejudicado por ter se
mudado, caso a mudança não tenha ocorrido com o intuito de fraudar o
processo, frise-se, o que sequer chegou a ser aventado no presente feito.
Ademais, há que se considerar, ainda, que não há registro de emprego do
autor ou de sua família em ambos os períodos, e o INSS não produziu
qualquer prova ou indício de que a situação financeira do núcleo familiar
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do autor era diverso no endereço anterior.
Por tais razões, a sentença deve permanecer incólume no sentido de ser
fixado a DIB na DER." (...).
8. Com efeito, no caso, a Turma Recursal de origem ao fixar a DIB na DER firmou
convencimento de que ser irrelevante a mudança de endereço do autor à época do
requerimento administrativo, a uma, por não ter esta intuito de fraudar o processo; a
duas, por não haver contraprovas de ser a situação financeira do grupo familiar do autor
diversa no endereço anterior.
9. Nada obstante se possa, em tese, divisar uma possível divergência jurisprudencial
entre o Acórdão recorrido e o julgado paradigma nos termos apresentados pela
Recorrente, imperioso destacar que o alcance de conclusão diversa da firmada pela
Turma de origem implicaria inexoravelmente análise do acervo probatório dos autos.
10. Neste sentido, releva pontuar que é defeso a este Colegiado avaliar o acerto ou
desacerto da avaliação probatória pelo Colegiado de origem. Isto porque tal medida
implicaria, inexoravelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
prática não permitida na presente via recursal, conforme o enunciado da Súmula nº 42
desta TNU:
Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato.
11. Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o
incidente, ainda que por fundamento diverso.
É como voto.
Recife/PE, 17 de dezembro de 2018.
GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ RELATOR

ACÓRDÃO
Decide esta Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5.ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO do
incidente de uniformização, nos termos do voto do Juiz Federal Relator e dos votos
orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife/PE, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ RELATOR
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

2. 0504879-32.2017.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): João Batista dos Santos Filho
Advogado: Durval Pereira de Almeida Junior – OAB/SE 5130
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO- EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA EM RELAÇÃO À TESE
DO EPI EFICAZ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO
ESPECIAL.
USO
DE
EPI
EFICAZ
PREQUESTIONADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA RECRUSAL
DE ORIGEM. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão do Exmo Presidente
desta Turma Regional, que negou seguimento ao Pedido de Uniformização interposto
pelo INSS em face de Acórdão proferido pela Turma Recursal de Sergipe, ante a
ausência de similitude fático-jurídica e a impossibilidade de reexame de matéria fática.
2. Fundou-se o decisum recorrido nos seguintes argumentos
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“Em sede de Incidente Regional de uniformização de jurisprudência, não é
permitido o reexame de matéria fático-probatória, pois a análise do
incidente restringe-se à matéria de direito, não comportando a reapreciação
das provas dos autos, que se esgota no âmbito da Turma Recursal de
origem, cabendo à Turma Regional de Uniformização apenas reexaminar a
tese jurídica, isto quando existir divergência entre turmas recursais da
mesma região.
No caso em análise, inexiste similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
Enquanto no julgado impugnado há apenas a informação de que o PPP
colacionado aos autos (anexo 14, pp. 02/03) expressamente revela que autor
esteve submetido “(...) a tensão acima de 250 volts. Desenvolve suas
atividades de modo habitual, permanente, não ocasional, nem intermitente,
para o período de 10/06/96 a 10/11/16, consoante exigido pela legislação
de regência. A exposição a fatores de riscos, no documento, afirma o risco
de choque elétrico com intensidade de 250 a 13.800 volts. De tal sorte, a
atividade desempenhada nesta empresa, Alves Barreto, deve ser
considerada especial”, no paradigma apenas há menção de que “No caso
dos autos, houve prova do uso de EPI eficaz para o agente nocivo
eletricidade, através dos PPP’s contidos no anexo n. 10, não tendo a
informação sido desmentida pelos laudos técnicos (anexos 08 e 09). (...) Por
fim, destaco que não é possível considerar os documentos contidos nos
anexos 22 a 25, idôneos como meio de prova, uma vez que estão em
contradição com o primeiro PPP apresentado, no anexo 10.”
Destarte, ante a inexistência de similitude fática entre os acórdãos
combatidos, não merece reforma a decisão impugnada por observância à
QO 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, existe ainda outro óbice ao conhecimento do pedido de
uniformização, consubstanciado na pretensão de modificar o julgado através
do reexame do arcabouço probatório já devidamente apreciado, o que é
vedado pela Súmula 42 da Turma Nacional de Uniformização, segundo a
qual “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame
de matéria de fato”.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.”
3. Insurge-se a parte recorrente/INSS contra a inadmissão do Incidente de
Uniformização. Em suas razões, aduz que a questão controvertida cinge-se a matéria de
direito, dispensando qualquer análise de matéria fática.
4. Mantida a inadmissão do Pedido de Uniformização Regional pelo Exmo Presidente
desta Turma Regional, o pleito teve seguimento em razão de agravo interposto pelo
INSS, sendo remetido ao Colegiado por força da decisão de anexo nº 45.
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5. Para fins de configurar a divergência jurisprudencial, o Recorrente colaciona decisão
proferida pela Turma Regional de Uniformização da 5ª Região, sobre o tema da
construção civil, e da Turma Recursal de Pernambuco, sobre o tema da eletricidade.
6. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput e§1º, 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 ”.
7. Em relação ao tema da construção civil, in casu, analisando detidamente o teor dos
julgados paradigmas desta Turma Regional, verifica-se a ausência de similitude fática e
jurídica com o julgado combatido.
8. Com efeito, os acórdãos paradigmas da TRU (Proc. nº 0502743-93.2016.4.05.8404 e
nº 0506117-23.2016.4.05.8500) dizem respeito à concessão de benefício por
incapacidade (auxílio doença/alta programada). O Acórdão recorrido, por sua vez, trata
do reconhecimento da atividade de pedreiro, no ramo da construção civil, por
enquadramento, porquanto prevista no Decreto 53.831/64, código 2.3.3.
9. Incidente, pois, neste ponto, a Questão de Ordem nº 22 da Turma Nacional de
Uniformização, 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".
10. Em relação ao tema da eletricidade, de fato, do cotejo entre o Acórdão combatido
e o paradigma apresentado da Turma Recursal de Pernambuco (050349183.2015.4.05.8300), observo que está caracterizada a divergência de entendimento
quanto ao direito material posto nos autos. O ponto cerne consiste em perquirir
acerca do afastamento, ou não, da especialidade da atividade de eletricista em
razão do uso de EPI eficaz.
11. Sendo assim, e considerando que a análise em questão não requer o revolvimento do
acervo probatório, o provimento do agravo interposto neste ponto é medida que se
impõe. Passo a análise do mérito.
12. A questão ora suscitada já foi objeto de apreciação do eg. Superior Tribunal Federal,
inclusive manifestada em sede de repercussão geral (ARE 6643350):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE
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INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE
NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA
NOCIVIDADE.
CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade
constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência
social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones
constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º,
5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e
ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88).
2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da
Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -,
que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos
trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como
pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III,
CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da
saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho
equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).
3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da
República, significa que poderão ser adotados, para concessão de
aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social,
requisitos e critérios diferenciados nos "casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e
quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos
definidos em lei complementar".
4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para
aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e
a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes
pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles
empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.
5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração
ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição
dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de
benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à
aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma
constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º,
CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742,
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Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de
04/09/1998.
6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial
antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência
social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória
nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro
de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento,
inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este
benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão
acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente.
7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator
Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor
desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus
empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários
previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as
empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um
ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.
8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria
especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna
indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade
notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal
considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação
entre agente nocivo e o trabalhador.
9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea
com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do
trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial
excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas
atividades laborativas em "condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física".
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz
de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial.
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as
informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial
review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do
Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e
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o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria
especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar
suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o
empregado se submete.
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que
em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de
Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a
agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os
recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao
ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia
real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples
utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua
efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo,
tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo
de serviço especial para aposentadoria.
15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.
(ARE 664335, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
04/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015
PUBLIC 12-02-2015).
13. Ocorre que, no caso, conquanto o INSS tenha suscitado que a eficácia do EPI obsta
o reconhecimento da especialidade de eletricista, seja em sede de contestação, seja em
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Recurso inominado e quando dos embargos de declaração, não houve qualquer
pronunciamento do Juízo monocrático e da Turma de origem acerca de tal questão.
14. Cumpre lembrar que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser
fundamentados, sob pena de por violar o direito à fundamentação das decisões, inserto
no art. 93, IX, da CF/88.
15. Neste panorama, Inexorável, portanto, a incidência da Questão de Ordem n° 20
desta TNU, que dispõe:
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.”
16. Posto isso, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para dar
seguimento ao pedido de uniformização, e, neste ponto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
provimento ao incidente para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para que se pronuncie acerca da eficácia do EPI quando do exercício da
atividade de eletricista exercida pelo autor, procedendo a um novo julgamento quanto
ao período correspondente.
17. É como voto.
ACÓRDÃO
Decide esta Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5.ª Região, por unanimidade, CONHEÇO PARCIALMENTE
PROVIMENTO ao agravo regimental, e, POR MAIORIA, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao incidente de uniformização, nos termos do voto do Juiz Federal
Relator e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.
Recife/PE, 17 de dezembro de 2018.
GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu dar
parcial provimento ao agravo regimental para, por unanimidade, conhecer
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parcialmente o incidente de uniformização de jurisprudência e, neste ponto, por
maioria, vencido Dr. Gilton Batista Brito, dar parcial provimento ao referido
incidente, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz
Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor
Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito –
Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal
Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa –
Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª
TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.

3. 0501624-24.2016.4.05.8202
Recorrente: Maria Gonçalves de Souza
Advogado: Alysson de Abreu Barros – OAB/PB 19718
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL MANEJADO EM DESFAVOR
DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA TURMA REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
PRECLUSÃO
E
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Regimental (anexo 50) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 48) que negou seguimento a
Incidente de Uniformização Nacional.
O Incidente Nacional (anexo 47), por sua vez, foi manejado contra decisão (anexo 45) da
Presidência da Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo
(anexo 41) contra a decisão (anexo 40) da Presidência da Turma Recursal da Seção
Judiciária da Paraíba que negou seguimento a Pedido de Uniformização Regional.
É o breve relatório. Passo a decidir.
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Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
Como bem destacou o Douto Desembargador Federal Presidente da Turma Regional de
Uniformização da 5ª Região (anexo 48), a interposição de Incidente Nacional de
Uniformização contra decisão que nega seguimento a agravo é completamente
inadequada.
De fato, nos termos do art. 4º da Resolução CJF n.º 347/2015, alterada pela Resolução n.º
393/2016, o recurso cabível contra a decisão do Presidente da Turma Regional seria o
agravo regimental e, jamais, o Pedido de Uniformização Nacional.
Ademais, já há muito preclusa a possibilidade de interposição de Pedido de
Uniformização Nacional, que, nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, é cabível
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas
por Turmas Recursais na interpretação da lei.
Evidente, inclusive, sua intempestividade, pois o recurso de anexo 47, datado de
04/09/2018, é, na realidade, direcionado à reforma dos acórdãos de anexos 31 e 36, dos
quais a parte autora foi intimada, respectivamente, em 07/09/2017 e 26/02/2018.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
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Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

4. 0500575-05.2017.4.05.8204
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Sandra Francelino da Costa
Advogado (a): Anna Karolina Fernandes Amorim – OAB/PB 016880
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TR/PB QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da
Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba que, por sua vez, não admitiu o Incidente
de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes da Turma Recursal e da Turma Regional
identificaram que o Incidente de Uniformização Regional pretendia o reexame da matéria
de fato.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
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§ 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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
Art. 15. O pedido de uniformização não será inadmitido quando
desatendidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I – não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, mediante cotejo
analítico dos julgados e a identificado o processo em que proferido o
acórdão paradigma;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que não existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma
apontado da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco.
O agravante quer fazer crer que o acórdão recorrido teria firmado a tese de que o termo
inicial para fixação da Data de Cancelamento do Benefício - DCB deve sempre ser a
data de implantação do benefício, enquanto o paradigma teria apontado que deve sempre
ser a data de realização do laudo pericial.
Em verdade, a Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba, acolhendo parcialmente o
recurso da parte autora, e diante do caso concreto, fixou o prazo que entendeu razoável
para duração do benefício (anexo 25), verbis:
5. Por outro lado, em relação à concessão do benefício de auxílio-doença
por prazo maior que aquele estimado na pericia judicial, de 180 dias,
assiste razão a recorrente, visto que, além de o prazo apresentado no laudo
ter sido indicado como termo mínimo para fins de duração do benefício,
podendo o magistrado, alicerçado em seu livre convencimento e analisando
a documentação que instrui o feito, majorar o lapso temporal de concessão,
vislumbra-se que a promovente encontra-se bastante debilitada (“a
periciada apresenta importante queda do estado geral, estando bastante
emagrecida...”), o que contribui consideravelmente para inviabilizar,
diante da gravidade já inerente a sua patologia, o retorno de capacidade
laboral em menos de um ano, termo final mais adequado ao caso.
Já no paradigma da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, foi acolhida
integralmente a sugestão do perito, mas sem qualquer menção à impossibilidade do
julgador optar por outras soluções diante das peculiaridades do caso concreto.
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Finalmente, não vislumbro a hipótese de nulidade absoluta da decisão proferida pela
Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba. De fato, não há como imputar o prazo
fixado ou seu termo inicial como ultra petita, na medida em que houve recurso pleiteando
a própria aposentadoria por invalidez, ou seja, sem qualquer prazo ou limitação.
Na realidade, é patente que o agravante pretende a rediscussão da matéria com o reexame
das provas produzidas nos autos, em evidente afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional
de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
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Diretora da TRU

5. 0500334-73.2018.4.05.8405
Recorrente: João Batista Costa da Silva
Advogado: Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho – OAB/ PB 008407
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TR/RN QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VÁLIDO. REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental (anexo 40) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 38) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma Recursal do Rio Grande do
Norte que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional não apontou paradigma válido que viabilizasse o conhecimento
do recurso. Ademais, o(a) agravante pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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 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.
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O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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, como cotejo
analítico dos julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização (anexo 29) proposto pelo(a)
agravante, é fácil perceber que não foi indicada nenhuma decisão de qualquer outra
Turma da 5ª Região que exponha entendimento jurídico conflitante com aquele exarado
pelo acórdão guerreado.
Na realidade, é patente que a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), pretende a
rediscussão da matéria com o reexame das provas produzidas nos autos, em evidente
afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

6. 0509772-96.2017.4.05.8102
Recorrente: Ivanete Ana de Souza Alves
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 2ª TR/CE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 2ª
Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, por sua vez, não admitiu o Incidente
de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes da Turma Recursal e da Turma Regional
identificaram que o Incidente de Uniformização Regional pretendia o reexame da matéria
de fato, acrescentando, o último, que também não teria sido demonstrada a existência de
dissídio jurisprudencial.
É o breve relatório. Passo a decidir.
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Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
Art. 15. O pedido de uniformização não será inadmitido quando
desatendidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I – não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, mediante cotejo
analítico dos julgados e a identificado o processo em que proferido o
acórdão paradigma;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que não existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma.
O agravante quer fazer crer que o acórdão recorrido teria firmado a tese de que diversos
documentos apresentados pela parte autora seriam inservíveis como início de prova
material da atividade agrícola, ao contrário daquilo que restou decidido em paradigma da
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.
Em verdade, a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, confirmando a sentença
de improcedência, não afastou nenhum documento como início de prova material, mas
negou a pretensão diante do conjunto probatório desfavorável (anexo 15), verbis:
No caso sub examine, observo que a sentença impugnada analisou de forma
cautelosa as provas constantes nos autos, não merecendo reforma.
Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, verifico que a parte
autora apresentou início de prova material válido.
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Porém, em audiência a autora não logrou êxito em comprovar que tenha
desenvolvido atividade agrícola, como segurada especial, pelo período
mínimo exigido em lei.
Explico. A parte autora apresentou discursos divergentes sobre o
desenvolvimento de seu labor rural, especificamente sobre o trabalho com
seu esposo. Tanto no âmbito do processo administrativo quanto na
declaração do sindicato dos trabalhadores rurais anexados ao processo
(anexos 1 e 8, fl.2), afirmou que desenvolvia a atividade agrícola em regime
individual. Já em audiência, afirmou que trabalhava com a ajuda do
esposo.
Outro ponto importante consiste na divergência de informações entre o
declarado pela autora e o constante na declaração de exercício de
atividade rural emitida pelo STR relativo aos lugares em que trabalhou.
Durante a entrevista administrativa (anexo 8), afirmou que há 7 anos
trabalha no Sítio Lambedor, e que antes disso trabalhava no Sítio Granja,
porém, na declaração do sindicato consta que a autora, que filiou-se
apenas em 2009, exerceu suas atividades na agricultura entre os períodos
de 1997 a 2017 exclusivamente no Sítio Lambedor. Além disso, no início da
audiência realizada em juízo, afirmou que nasceu e se criou em
Pernambuco e que estava no Ceará apenas há 1 ano.
Quando questionada a respeito de possíveis trabalhos urbanos do esposo
atualmente, não demonstrou-se segura ao afirmar que ele trabalhava
apenas na roça. A testemunha, por sua vez, igualmente apresentou discurso
inseguro quando questionada sobre o ponto.
Além disso, a parte autora apresenta endereço em zona urbana e há
contribuições, como contribuinte individual, em nome de seu esposo, entre
os períodos 09/2016 e 08/2017.
A inspeção judicial também não lhe foi favorável.
Desta forma, diante dos depoimentos confusos, contraditórios e inseguros
da parte autora, e das provas documentais apresentadas, com divergências
de informações com as demais constantes do processo judicial e
administrativo, tenho que o conjunto probatório produzido nos autos não
foi suficiente para comprovar o exercício de atividade rural, pela parte
autora, como segurada especial, pelo período necessário à concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural.
Assevero, ainda, o entendimento desta Turma Recursal de prestigiar as
impressões pessoais do magistrado que presidiu a instrução e sentenciou o
feito, que em contato próximo com a parte autora, ocasião em que observou
seu linguajar, trejeitos e aparência, não conseguiu superar os óbices
anteriormente apontados.
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Portanto, não obstante a existência de início de prova material válido, não
restou comprovado o exercício do labor rural no período de carência, de
sorte que, à luz dos ditames traçados pela lei, pela doutrina e pela
jurisprudência uniformizante da TNU, tudo conflui para o julgamento pela
improcedência do pedido, da exata forma como restou decidido pelo juízo
monocrático, cujos fundamentos ora são tomados de empréstimo como
razão de decidir para o presente julgamento pela manutenção da sentença
de improcedência.
Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, a decisão recorrida NÃO afrontou a
jurisprudência das demais Turmas Recursais da Região ou das instâncias superiores, pois
não afastou nenhum dos documentos apresentados como início de prova material da
atividade agrícola do recorrente.
Na realidade, é patente que a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), pretende a
rediscussão da matéria com o reexame das provas produzidas nos autos, em evidente
afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
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da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

7. 0521291-11.2016.4.05.8100
Recorrente: Luiza Pereira de Souza Pinheiro
Advogado: Ana Marcia Rodrigues– OAB/CE 031210
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 3ª TR/CE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE
NA INTERNET. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 3ª
Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, por sua vez, não admitiu o Incidente
de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, o Senhor Presidente da Turma Recursal identificou que o Incidente
de Uniformização Regional pretendia o reexame da matéria de fato, enquanto o
Presidente da Turma Regional apontou a ausência de indicação de fonte para verificação
da autenticidade do paradigma.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
Art. 15. O pedido de uniformização não será admitido quando desatendidos
os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I – não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, mediante cotejo
analítico dos julgados e a identificado o processo em que proferido o
acórdão paradigma;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
Portanto, a primeira observação a se fazer é a impossibilidade do conhecimento do
Incidente de Uniformização Regional com relação ao paradigma apontado da Seção
Judiciária do Amazonas, pois não faz parte da 5ª Região.
Seguindo adiante, de uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a)
agravante, é fácil perceber que não existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o paradigma.
O agravante quer fazer crer que o acórdão recorrido teria firmado a tese de que não
deveria ser excluído o benefício de previdenciário ou assistencial de um salário mínimo
recebido pelo marido idoso, ao contrário daquilo que restou decidido em paradigma da
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.
Em verdade, a 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, confirmando a sentença
de improcedência, não afastou a renda decorrente do trabalho do marido da autora, que
recebe rendimentos superiores ao salário mínimo e só tem 57 anos de idade, verbis:
O relatório contendo informações acerca da visita técnica encontra-se no
anexo 17 dos autos. Do aludido documento, extrai-se que a autora reside
com seu esposo em um imóvel cedido por seu sogro.
A renda do grupo da promovente é proveniente exclusivamente do trabalho
de seu cônjuge. Em consulta ao CNIS, verifica-se que a remuneração
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percebida pelo esposo da autora, em abril de 2017, corresponde a R$
1.014,55.
Portanto, é fácil perceber que a renda familiar per capita, para o grupo
familiar considerado de duas pessoas ultrapassa o limite admitido, seja
considerando o critério legal ( ¼ do salário mínimo), seja considerando o
critério utilizado pela Turma Recursal ( ½ salário mínimo).
Ademais, o laudo social não deixa dúvidas de que a promovente tem a
subsistência provida, com a dignidade imposta pela Constituição Federal,
não se inserindo em um contexto de miserabilidade, essencial ao
deferimento do benefício em discussão. Observa-se, inclusive, que o total de
despesas informadas no laudo pericial é inferior ao total mensal recebido,
inexistindo, portanto, despesas excessivas.
Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, a decisão recorrida NÃO afrontou a
jurisprudência das demais Turmas Recursais da Região ou das instâncias superiores, pois
a renda recebida pelo cônjuge da promovente não se enquadra em nenhuma das hipóteses
de exclusão.
Na realidade, é patente que a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), pretende a
rediscussão da matéria com o reexame das provas produzidas nos autos, em evidente
afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Por fim, também observo que o(a) agravante não indicou corretamente a fonte do
paradigma apresentado, proveniente da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.
Como restou assentado nos autos do Processo 0504597-28.2016.4.05.8500:
5. Com efeito, conforme já assentado nos autos, a solução da presente
controvérsia repousa sobre a leitura associada do art. 15, II do RITNU
(RES. Nº 345/15 - CJF) - aplicável subsidiariamente a esta Turma Regional
- com a Questão de Ordem n° 03 da TNU, que assim dispõem, in verbis:
Art. 15 - O pedido de uniformização será inadmitido quando não
preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal,
notadamente se:
(...) II - não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos, ou pela própria Turma Nacional de
Uniformização, na sistemática dos representativos de controvérsia;
(...)
Questão de Ordem n° 03: A cópia do acórdão paradigma somente é
obrigatória quando se tratar de divergência entre turmas recursais de
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diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por meio
da internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua
autenticidade.
6. Da interpretação de tais dispositivos, extrai-se que o recorrente tem o
ônus de demonstrar a sua divergência jurisprudencial através da juntada de
cópia do julgado paradigma ou, ao menos, da indicação da fonte de
pesquisa da internet que permita a aferição da respectiva autenticidade.
Embora a primeira exigência possa ser relevada em alguns casos (eg.,
julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos
recursos repetitivos, ou quando se tratar de divergência entre turmas
recursais da mesma região), a segunda é exigível em todos os casos de
julgados obtidos por meio da internet.
7. Tal exigência, longe de descabida, tem por objetivo possibilitar ao Juízo
Presidente da Turma Recursal de origem e ao Órgão Uniformizador - que
não têm acesso aos sistemas processuais de todas as seções judiciárias - a
aferição da autenticidade/validade do julgado apresentado.
8. Ocorre que de nenhum ônus o recorrente se desincumbiu: nem juntou
cópia do julgado paradigma, nem indicou fonte de pesquisa da internet que
permita a aferição da respectiva autenticidade.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
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unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

8. 0503488-94.2016.4.05.8300
Recorrente: Lúcio Flávio de Lima Albuquerque
Advogado: Paulianne Alexandre Tenório – OAB/PE 020070D
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 3ª TR/PE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA COM PARADIGMA E
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 3ª
Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco que, por sua vez, não admitiu o
Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, o Senhor Presidente da Turma Recursal identificou que o Incidente
de Uniformização Regional pretendia o reexame da matéria de fato, enquanto o Senhor
Presidente da Turma Regional reconheceu, além da pretensão de reapreciação da prova, a
ausência de similitude fática e jurídica entre o paradigma apontado e o acórdão recorrido.
É o breve relatório. Passo a decidir.
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Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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, como cotejo
analítico dos julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que não existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Enquanto a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco
entendeu que, no caso concreto, era dispensável a realização de audiência de instrução
para a oitiva de testemunhas, pois já tomada como emprestada aquela prova produzida
em outra ação judicial, o paradigma apontado da Seção Judiciária de Sergipe apenas
concluiu que, naquela hipótese, teria havido defeito na instrução probatória.
Com bem destaca o Desembargador Federal Presidente em sua decisão de anexo 61:
"Observo que não há similitude fática entre os acórdãos confrontados, isso
porque no caso paradigma a instrução do feito mostrou-se eivada de
defeitos, concluindo pela anulação da sentença e reabertura da instrução
processual, concluindo que “A instrução processual com o fito de
comprovação da efetiva dependência econômica da autora em relação ao
de cujos revelou-se, data vênia, deficiente, na medida em que deixou de
promover a oitiva das testemunhas arroladas na inicial. Observe-se que a
sentença. Inclusive, fez constar, equivocadamente, que não teria sito
apresentado rol de testemunhas pela parte autora. Ante o exposto, ANULO
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a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que
reabra a instrução probatória”.
Já o acórdão impugnado, o colegiado, utilizando-se da prova
emprestada, tal como assegura o CPC, acerca da dependência econômica
do autor produzidas respectivamente no laudo pericial e na audiência
realizada
no
Processo
nº
050348894.2016.4.05.8300, considerou suficientes as provas coligidas aos autos,
julgando improcedente o recurso da parte autora e concluindo que, “Do
quanto apurado em audiência, verifiquei que o autor sempre morou com
sua mãe, que recebia uma aposentadoria de R$ 2.072,53 (dois mil e
setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), e como o próprio autor
em audiência não revelou sequer um motivo plausível para que
necessitasse efetivamente do Loas que lhe foi deferido em 2007, tenho que
a concessão deste foi indevida. Apesar de tudo, é devida a pensão por
morte. Nesta senda, resta vislumbrar que ficou provada a existência de
dependência econômica do autor apenas em relação a sua genitora,
sempre tendo morado com a mesma, de modo que fica evidenciado que
não havia dependência econômica do autor maior inválido com o seu
genitor na data do óbito do mesmo, estando o mesmo separado há muito
tempo da sua genitora, conforme se constata na oitiva da testemunha
Maria Tereza Gonzaga de Albuquerque, ex-esposa do autor”.

Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, NÃO há tese jurídica firmada pela
decisão paradigma que imponha, sob pena de cerceamento de defesa, a realização de
audiência de instrução para aferição da dependência econômica em pedido de pensão por
morte.
Tudo vai depender, sempre, do caso concreto, o que implica, necessariamente, em
reexame da matéria fática e probatória, a atrair a incidência da Súmula n.º 42 da Turma
Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
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termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

9. 0500698-23.2014.4.05.8102
Recorrente: União
Advo/Proc: Advocacia Geral da União
Recorrido(a): FRANCISCO DEMONTIER ARAUJO GRANJEIRO
Advogado: Ausente
Origem: 3ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa

VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 3ª TR/CE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
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SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA COM PARADIGMA E
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 3ª
Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, por sua vez, não admitiu o Incidente
de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, o Senhor Presidente da Turma Recursal identificou que o Incidente
de Uniformização Regional pretendia o reexame da matéria de fato, enquanto o Senhor
Presidente da Turma Regional reconheceu, além da pretensão de reapreciação da prova, a
ausência de similitude fática e jurídica entre o paradigma apontado e o acórdão recorrido.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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, como cotejo
analítico dos julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que não existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma
da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco.
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Enquanto a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará
entendeu que, no caso concreto, o autor faria jus às diárias pleiteadas, pois precisou
realizar curso de ambientação fora da local de sua lotação inicial, o paradigma apontado
só não o fez porque, naquele caso concreto, o local do curso coincidia com o de sua
residência habitual.
Com bem destaca o Desembargador Federal Presidente em sua decisão de anexo 35:
"Enquanto na situação dos autos o autor, domiciliado em Juazeiro do
Norte/CE, foi nomeado e lotado na Subseção Judiciária de Iguatu/CE,
sendo-lhe imposta a participação em treinamento na sede da Justiça
Federal do Ceará, localizada na cidade de Fortaleza, exercendo, portanto,
ainda que transitoriamente, seu mister em localidade distinta de sua lotação
originária (Iguatu/CE), no paradigma invocado a autora foi lotada na
cidade de Araripina/PE mas permaneceu no seu domicílio habitual no
período de ambientação, tendo direito à metade do valor da diária no
período em que foi submetida ao curso de formação na Escola de
Administração Fazendária – ESAF, em Brasília, em virtude de ter ficado
hospedada nas dependências da própria escola".
Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, NÃO há similitude fática, pois
enquanto no paradigma o novo servidor tinha domicílio habitual no mesmo local do curso
de ambientação, no presente caso, o autor era policial civil do estado da Paraíba,
precisando se deslocar para Fortaleza/CE para realização do curso.
Há de se aplicar, portanto, a Questão de Ordem n.º 22 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência:
Questão de ordem 22: É possível o não-conhecimento do pedido de
uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não
guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

185

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

10. 0501489-48.2017.4.05.8405
Recorrente: Andreza Miranda Ferreira da Silva
Advogado(a): Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: Turma Recursal do Rio Grande do Norte
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa

VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TR/RN QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VÁLIDO. REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
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Trata-se de Agravo Regimental (anexo 40) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 38) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma Recursal do Rio Grande do
Norte que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional não apontou paradigma válido que viabilizasse o conhecimento
do recurso. Ademais, o(a) agravante pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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 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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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, como cotejo
analítico dos julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização (anexo 30) proposto pelo(a)
agravante, é fácil perceber que não foi indicada nenhuma decisão de qualquer outra
Turma da 5ª Região que exponha entendimento jurídico conflitante com aquele exarado
pelo acórdão guerreado.
Na realidade, é patente que a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), pretende a
rediscussão da matéria com o reexame das provas produzidas nos autos, em evidente
afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
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Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

11. 0510252-80.2017.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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Advogado: Procurador Federal
Recorrido: Aurélio Vinícius da Silva Freitas e Antônia Meirivânia da Silva
Advogado: Heraldo de Holanda Guimarães Júnior
Origem: 3ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 3ª TR/CE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ E DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM N.º 24 DA TNU. AGRAVO
IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 3ª
Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, por sua vez, não admitiu o Incidente
de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, o Senhor Presidente da Turma Recursal de origem identificou que o
acórdão recorrido estava em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, enquanto o Senhor
Presidente da Turma Regional asseverou que não haveria similitude fática-jurídica com o
paradigma invocado.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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Art. 15. O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos
todos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
(...)
III – estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência
dominante da Turma Nacional de Uniformização, ou com súmula,
jurisprudência dominante ou entendimento do Superior Tribunal de Justiça
firmado em julgamento de recurso repetitivo ou de incidente de
uniformização;
IV – estiver fundado em orientação que não reflita a jurisprudência atual da
Turma Nacional de Uniformização.
IV – estiver em manifesto confronto com súmula, jurisprudência dominante
ou entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão
geral;
V – estiver fundado em orientação que não reflita a jurisprudência adotada
pela Turma Nacional de Uniformização, à época do exame de
admissibilidade, exceto quando contrária à jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça;
VI – o acórdão recorrido da Turma Recursal estiver fundado em incidente
de resolução de demandas repetitivas.
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que apesar dos posicionamentos conflitantes entre decisões das Turmas
Recursais, o entendimento firmado no paradigma da Seção Judiciária do Rio Grande do
Norte entra em conflito com a posição das instâncias superiores, como bem destacou o
acórdão recorrido, verbis:
A controvérsia consiste em definir o valor a ser considerado para
enquadramento do segurado desempregado no conceito de baixa renda.
Nesse sentido, a jurisprudência entendia que, no caso de segurado
desempregado, o último salário de contribuição a ser considerado,
corresponderia à última remuneração efetivamente auferida antes do
encarceramento (TNU. PEDILEF 200770590037647. Relator: JUIZ
FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA. Fonte: DOU 19/12/2011).
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.480.461,
entendeu que, “ fato de o recluso que mantenha a condição de segurado
pelo RGPS (art. 15 da Lei 8.213/1991) estar desempregado ou sem renda
no momento do recolhimento à prisão indica o atendimento ao requisito
econômico da baixa renda, independentemente do valor do último salário
de contribuição” (Informativo nº 550, de 19 de novembro de 2014):
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO
DESEMPREGADO OU SEM RENDA. CRITÉRIO ECONÔMICO.
MOMENTO
DA
RECLUSÃO.
ÚLTIMO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
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1. A questão jurídica controvertida consiste em definir o critério de
rendimentos ao segurado recluso em situação de desemprego ou sem
renda no momento do recolhimento à prisão. O acórdão recorrido e o
INSS defendem que deve ser considerado o último salário de
contribuição, enquanto os recorrentes apontam que a ausência de
renda indica o atendimento ao critério econômico. 2. À luz dos arts.
201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991 o benefício
auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de
amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra
em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime
Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os
que dependem do segurado preso e definiu como critério para a
concessão do benefício a "baixa renda". 4. Indubitavelmente que o
critério econômico da renda deve ser constatado no momento da
reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do
seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílioreclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não
receber remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art.
116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão
aos dependentes do segurado quando não houver salário-decontribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que
mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora
deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada
para o segurado que está em período de graça pela falta do exercício
de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social." (art.
15, II, da Lei 8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si sós
suficientes ao provimento dos Recursos Especiais, a jurisprudência do
STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do
benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à
prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse
sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011;
REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando
Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. 8. Recursos Especiais
providos. (REsp 1.480.461/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma. Julgamento 23/09/2014.)
A Turma Nacional de Uniformização, por sua vez, no julgamento do
PEDILEF Nº 50002212720124047016, de relatoria do Juiz Federal João
Batista Lazzari, à unanimidade, decidiu negar provimento ao pedido de
uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS, para alinhar a
jurisprudência da TNU à do STJ acerca da matéria, no sentido de que
“deve ser considerada a legislação vigente à época do evento prisão, sendo
devido o benefício aos dependentes do segurado que na data do efetivo
recolhimento não possuir salário de contribuição, desde que mantida a
qualidade de segurado”.
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Acrescente-se que a partir do julgamento do REsp 1.485.417/MS, representativo de
controvérsia repetitiva descrito no Tema 896, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que “Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da lei 8.213/1991),
o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral
remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último
salário de contribuição” (Acórdão publicado em 02 de fevereiro de 2018):
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C
DOCPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIORECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEMRENDA EM
PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA
RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. 1. A controvérsia submetida ao regime do
art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ
8/2008 é: "definição do critério derenda (se o último salário de
contribuição ou a ausência de renda) do seguradoque não exerce atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social nomomento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art.
80 da Lei 8.213/1991)". 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e
80 da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação
pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de
baixa renda que se encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado,
através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem
amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério para a
concessão do benefício a "baixa renda". 4. Indubitavelmente o critério
econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele
é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5. O art. 80
da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o
segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa". 6. Da
mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é
devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver
salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde
que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora
deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o
segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei
8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao
desprovimento do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ assentou
posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser
verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao
princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS,
Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta
Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp,
Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro
Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. 8. 8. Para a
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concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de
aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral
remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda,
e não o último salário de contribuição. 9. Na hipótese dos autos, o
benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui
decidido. 10. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.
Nos termos da Questão de Ordem n.º 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".
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

193

12. 0501290-44.2017.4.05.8108
Recorrente: Maria da Conceição Teixeira
Advogado: Adaudete Pires Duarte (CE018290)
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 3ª TR/CE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 3ª
Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, por sua vez, não admitiu o Incidente
de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes da Turma Recursal e da Turma Regional
identificaram que o Incidente de Uniformização Regional pretendia o reexame da matéria
de fato, acrescentando, o último, que também não teria sido demonstrada a existência de
dissídio jurisprudencial.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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Art. 15. O pedido de uniformização não será inadmitido quando
desatendidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I – não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, mediante cotejo
analítico dos julgados e a identificado o processo em que proferido o
acórdão paradigma;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que não existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma.
O agravante quer fazer crer que o acórdão recorrido teria firmado a tese de que
documentos rurais em nome de pais e familiares não poderiam ser utilizados como início
de prova material, ao contrário daquilo que restou decidido em paradigma da Seção
Judiciária de Sergipe.
Em verdade, a 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, confirmando a sentença
de improcedência, negou a pretensão diante do conjunto probatório desfavorável (anexo
31), em especial um depoimento ruim e inspeção desfavorável, verbis:
- No caso dos autos, verifica-se que a parte postulante anexou aos autos
cópias dos seguintes documentos: DAP de 2013 (anexo 04, fl. 02); carteira
sindical, com data de filiação em 27/10/2016 (anexo 05, fl. 05); garantiasafra de 2006 a 2010, em nome do pai (anexo 06, fl. 04-05); dentre outros
documentos.
- Embora a documentação supramencionada possa ser aceita como início
de prova material, há que ter em conta que o “início de prova material”,
como o próprio nome já o indica, não configura prova absoluta e
incontrastável dos fatos alegados, necessitando ser complementado pela
prova testemunhal. Tais documentos, apesar de indispensáveis à concessão
do benefício, não são, por si sós, suficientes para a comprovação da
condição de segurado especial. Sua presença apenas aponta para a
possibilidade de veracidade dos fatos e permite o seguimento da instrução,
a fim de que, no cotejo de todas as provas produzidas, seja possível aferir a
correção da versão autoral.
- No caso, o acervo documental dos autos é demasiadamente frágil, uma
vez que as provas em seu nome foram produzidas apenas a partir de 2013.
- Com o intento de comprovar o exercício de atividade rural pelo período
de carência exigido por lei, a parte autora coligiu aos autos alguns
documentos em nome de familiares. Nos termos da jurisprudência
pacífica do STJ, para fins de comprovação do labor campesino, são
aceitos, como início de prova material, os documentos em nome de
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outros membros da família, inclusive cônjuge ou genitor, que o
qualifiquem como lavrador, desde que acompanhados de robusta prova
testemunhal (AgRg no AREsp 188.059/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe 11/09/2012). Na espécie, porém, a parte autora não
mostrou vasto conhecimento sobre o labor agrícola; não soube explicar,
por exemplo, o motivo por que o agricultor dobra o milho; dentre outros
questionamentos básicos feitos em audiência; ademais, a inspeção judicial
foi negativa; e nesse sentido, há de se considerar que a percepção pessoal
do julgador de primeiro grau é bastante importante, pois foi quem teve
contato direto com a parte, inquirindo-lhe questões primordiais para
aferir o conhecimento das lides rurais.
- Ante o exposto, analisando atentamente a sentença recorrida, constatase que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise
adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. Por
tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos
próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.
Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, a decisão recorrida NÃO afrontou a
jurisprudência que acolhe o uso de documentos dos pais e parentes como início de prova
material.
Tanto é verdade que, como bem destacou o Presidente da Turma Regional, o(a) agravante
também foi incapaz de fazer o cotejo analítico dos julgados, sequer transcrevendo na peça
de anexo 33 a jurisprudência de anexo 34.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

13. 0533590-53.2017.4.05.8013
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Recorrido: Josevan da Silva Pereira
Advogado: Lívia Lopes Rodrigues de Lima (AL010618)
Origem: Turma Recursal de Alagoas
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO - EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
previdenciário. tempo especial. ppp. ausência de assinatura do representante
LEGAL da empresa. TESE INOVADORA. matéria não prequestionada.
QUESTÕES DE ORDEM N° 10 E 35 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência manejado pelo INSS em face
de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco que, reformando
sentença, concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria especial, nos termos da
Lei n.º 8.213/91.
2. Eis os fundamentos do Acórdão, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL DE ACORDO COM
A LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO. MARCENEIRO.
197

EXPOSIÇÃO A RUÍDO, VERNIZES E COLAS. HABITUALIDADE E
PERMANÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. RECURSO
INOMINADO PROVIDO.
- Recurso inominado de sentença que julgou improcedente pedido de
aposentadoria especial, entendendo que a parte autora não comprovou
tempo suficiente para concessão do benefício.
- Razões recursais fundadas no argumento de que restou demonstrado nos
autos tempo de serviço suficiente para concessão do benefício.
- A controvérsia em debate cinge-se em torno dos períodos de 01/05/2010 a
13/06/2012 e 20/06/2012 a 17/07/2017, nos quais o recorrente exerceu a
função de marceneiro. O magistrado sentenciante não considerou especiais
tais períodos por entender que a exposição ao agente nocivo não se deu de
modo habitual e permanente.
- Hipótese em que, com relação ao período de 01/05/2010 a 13/06/2012,
segundo PPP acostado no anexo nº 13, a parte exerceu suas atividades com
exposição a cola e solvente. No campo 15.4 do referido PPP há menção à
exposição habitual e permanente, restando comprovado, portanto, atividade
exercida em condições especiais.
- No tocante ao período de 20/06/2012 a 17/07/2017, cumpre ressaltar que,
embora o PPP de anexo nº 14 não informe que a parte autora exerceu suas
atividades com habitualidade e permanência, esse documento deve ser
analisado de forma conjunta, levando em consideração todas as informações
ali descritas para verificação da verdadeira exposição habitual e permanente
ao agente agressivo. O fato de não conter descrito habitualidade e
permanência no PPP ou laudo de forma literal, não é óbice a consideração
do trabalho especial. Aliás, esse é o entendimento adotado pelo TRF da 5ª
Região (...)
Assim, da análise das atribuições da parte recorrente (Marceneiro), em
conjunto com o agente nocivo a que estava exposto (ruído de 88,4dB e
86,3dB, solvente e verniz), observa-se que a nocividade e as atribuições do
recorrente são indissociáveis, de modo que resta comprovada a
habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade
especial, em consonância com o entendimento jurisprudencial acima
esposado.
- Ademais, destaco as atribuições do recorrente, as quais corroboram com a
tese de exposição permanente ao agente nocivo: “Confeccionar utensílios
em madeira e similar; fazer manutenção de todas as áreas que contém
materiais em madeira (...)”.
- Portanto, os períodos de 01/05/2010 a 13/06/2012 e 20/06/2012 a
17/07/2017 devem ser considerados especiais, de modo que o recorrente
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comprovou 26 ano(s), 1 mês e 13 dias de tempo de trabalho especial,
conforme cálculo apresentado ao final deste acórdão, fazendo jus ao
benefício previdenciário pleiteado.. (...).
3. Interpostos Embargos de Declaração pelo INSS, a Turma de origem se pronunciou
pela rejeição dos declaratórios, porquanto “a parte embargante pretende provocar a
rediscussão do mérito da causa, através do manejo inadequado dos
declaratórios. Entretanto, os embargos de declaração não são instrumento próprio
para viabilizar o reexame do mérito, sobretudo quando a matéria já foi debatida no
julgamento que resultou no acórdão embargado.”
4. Defende o Recorrente, no entanto, que o aludido Acórdão contraria entendimento da
1ª Turma Recursal de Pernambuco e da Turma Recursal de Sergipe, segundo o qual não
se considera válido PPP sem a assinatura de representante legal da empresa, ainda que
preenchido por técnico de segurança do trabalho.
5. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput e §1º, 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”.
6. In casu, verifico que a controvérsia apontada não fora devidamente
prequestionada. Com efeito, a questão acerca da ausência de assinatura do PPP, pela
empresa ou por seu representante legal, não foi aventada pelo INSS, quer seja em sede
de contestação, quer seja em contrarrazões, portanto, não discutida na sentença ou no
acórdão impugnado. Destaque-se que os Embargos de Declaração manejados foram
rejeitados, além do que, estes não se prestam para fins de prequestionamento de
matérias que não foram oportunamente suscitadas nas fases anteriores do
processo.
7. Não tendo sido, pois, a tese recursal devidamente prequestionada, tem-se por
desatendido requisito formal de conhecimento, conforme se depreende das Questões de
Ordem nº 10 e 35 desta TNU, que dispõem, respectivamente:
“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.”
“O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva
apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que
emanou o acórdão impugnado.”
8. Aplicam-se ainda, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
9. Isto posto, voto por NÃO CONHECER o incidente.
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ACÓRDÃO
Decide esta Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5.ª Região, por unanimidade, NÃO CONHECER do incidente
de uniformização, nos termos do voto do Juiz Federal Relator e dos votos orais de seus
demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife/PE, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar conhecimento ao incidente, nos termos do voto
do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner
Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

14. 0503631-52.2017.4.05.8105
Recorrente: Francisco Aristeu Damasceno Pinheiro
Advogado: Maria Itlaneide Pires Mendonça (CE020530D) e Moisés Castelo de Mendonça
(CE009340)
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procurador Federal
Origem: 2ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA
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AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 2ª TR/CE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA COM PARADIGMA E
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 2ª
Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará que, por sua vez, não admitiu o Incidente
de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes da Turma Recursal e da Turma Regional
identificaram que o Incidente de Uniformização Regional pretendia o reexame da matéria
de fato.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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, como cotejo
analítico dos julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
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De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que não existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma.
O agravante quer fazer crer que o acórdão recorrido teria firmado a tese de que vínculos
empregatícios urbanos, ainda que curtos e intercalados, descaracterizariam a atividade
rural do segurado especial, ao contrário daquilo que restou decidido em paradigmas das
Seções Judiciárias de Sergipe e Pernambuco.
Em verdade, a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, confirmando a sentença
de improcedência, negou a pretensão diante do conjunto probatório desfavorável (anexo
34), constituindo os vínculos urbanos do cônjuge apenas um destes elementos
desfavoráveis, verbis:
"Os elementos constantes nos autos não são suficientes para formar
convicção de que o pretenso instituidor tenha exercido atividade agrícola
de subsistência antes do óbito. Nesse ponto, ressalto que a fragilidade da
prova documental não restou complementada a contento pelos depoimentos
colhidos em audiência, os quais não se mostraram robustos e consistentes.
Quanto ao ponto, é verdade que existe início de prova material do trabalho
rural, qual seja, comprovante de percepção de salário-maternidade, como
segurada especial, nos anos de 2005 e 2014 (anexo 17 – fl. 8), extrato DAP,
ano 2013 (anexo 14 – fl. 6), dentre outros de menor importância.
Entretanto, o conjunto probatório formado não tem o condão de demonstrar
a continuidade do trabalho no campo após o ano de 2014, uma vez que o
próprio postulante informou na entrevista administrativa que a falecida não
trabalhou na roça nos anos de 2014 e 2015, pois o inverno era fraco e
também porque tinha que cuidar das duas filhas.
Nesse ponto, o depoimento do promovente em Juízo não trouxe elementos
suficientes para esclarecer a controvérsia acerca do efetivo exercício de
atividade agrícola de subsistência ao tempo do óbito.
Ademais, o casal residia na zona urbana, o companheiro possui Carteira
Nacional de Habilitação (anexo 13 – fl. 7) e, no período que antecedeu o
óbito, encontrava-se exercendo atividade remunerada junto ao Município
de Ibicuitinga, percebendo em média R$ 1.422,35 (anexo 20). Esse cenário,
incomum para as famílias de agricultores da região, acaba por reforçar a
suspeita de que a falecida não se qualificava como segurada especial.
Ante o exposto, à míngua de elementos que demonstrem de forma
convincente que o(a) falecido(a) era trabalhador rural, deve ser mantida a
sentença que julgou improcedente o pedido".
Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, a decisão recorrida NÃO afrontou o
disposto na Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (A
circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana
não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado
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especial, condição que deve ser analisada no caso concreto) ou se contrapôs aos
paradigmas das Seções Judiciárias de Sergipe e Pernambuco.
Conclusão diversa implica, necessariamente, em reexame da matéria fática e probatória, a
atrair a incidência da Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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15. 0500954-49.2017.4.05.8105
Recorrente: Raimundo Nonato Vitor
Advogado: Marcela de Sousa Marcolino (CE021963)
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procurador Federal
Origem: 1ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TR/CE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VÁLIDO. AGRAVO
IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental (anexo 35) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 34) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da 1ª Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional não apontou paradigma válido que viabilizasse o conhecimento
do recurso.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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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, como cotejo
analítico dos julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização (anexo 27) proposto pelo(a)
agravante, é fácil perceber que não foi indicada nenhuma decisão de qualquer outra
Turma Recursal da 5ª Região que exponha entendimento jurídico conflitante com aquele
exarado pelo acórdão guerreado.
Na realidade, a recorrente apontou como paradigmas decisões de Turmas do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, que NÃO compõem o microssistema dos Juizados
Especiais Federais.
Importante destacar que, em seus agravos (anexos 31 e 35), o(a) agravante sequer
tangencia os reais motivos de inadmissão do incidente de uniformização, recorrendo
como se as decisões dos Presidentes tivessem afirmado que se pretendia o reexame de
fatos.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
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Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

16. 0502722-32.2016.4.05.8109
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procurador Federal
Recorrido: Ingrid Vitória do Nascimento
Advogado: Nairo Sabóia Cavalcante - OAB/CE 033646 e Outros
Origem: 3ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
FEDERAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PROCESSUAL. QUESTÃO DE
ORDEM Nº 07 E SUMULA Nº 43 DA TNU. DECISÃO NÃO RECONSIDERADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão do Exmo Presidente
desta Turma Regional que negou seguimento ao Pedido de Uniformização interposto
pelo INSS em face de Acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Ceará por
entender ser a matéria veiculada nitidamente processual.
2. Fundou-se o decisum recorrido nos seguintes argumentos
“Trata-se de agravo contra decisão da 3ª TR/CE que não conheceu do
pedido de uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS, sob o
fundamento de que este versa sobre matéria processual, consoante dispõe a
Súmula 43, da TNU.
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De fato, o objeto do incidente de uniformização diz respeito à condenação
do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, questão de direito
processual, sendo inadmissível o cabimento do incidente de uniformização,
a teor do que dispõem as Súmulas nº 7 e 43, da TNU, segundo as quais
“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”
e “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria
processual.”
Outrossim, consoante estabelece o novo CPC no artigo 1.021, § 4º,
“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.”
3. Insurge-se a parte recorrente/INSS contra a inadmissão do Incidente de
Uniformização. Em suas razões, aduz o preenchimento dos requisitos legais para
conhecimento do Pedido de Uniformização, sob alegação que a matéria a ser enfrentada
está relacionada ao não pagamento de honorários advocatícios e, por conseguinte, à
vedação ao enriquecimento sem causa, portanto, direito material nos termos do art. 884
do CC.
4. Mantida a inadmissão do Pedido de Uniformização Regional pelo Exmo Presidente
desta Turma Regional, o pleito teve seguimento em razão de agravo interposto pelo
INSS, sendo remetido ao Colegiado por força da decisão de anexo 62.
5. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput e§1º, 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”.
6. Ancorado nesta premissa, in casu, verifico de plano a impossibilidade da interposição
de Pedido de Uniformização Regional em face de Acórdão que, em sede de agravo
interno, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo INSS por
perda de objeto.
7. Isto porque é patente que o feito já trilhava caminho em direção ao Supremo Tribunal
Federal, não sendo da competência da Turma Regional conhecer e reformar decisão que
não conhece recurso extraordinário, ainda que no ponto específico da condenação em
honorários advocatícios.
8. Ainda que superada esta questão, somente a guisa de obter dictum, estaria obstada a
análise do Pedido de Uniformização formulado, porquanto, avulta de modo cristalino
que a controvérsia tem índole eminentemente processual (pagamento, ou não, de
honorários advocatícios), e não material como exige o aludido art. 14, caput, da Lei n.
10.250/2001.
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9. Incide, pois, o teor da Súmula 07 da C. TNU: “Descabe incidente de uniformização
versando sobre honorários advocatícios por se tratar de questão de direito processual”.
10. Complementando tal enunciado, a redação da Súmula 43, também daquele
Colegiado: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”.
11. Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o
incidente.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide esta Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5.ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO do
incidente de uniformização, nos termos do voto do Juiz Federal Relator e dos votos
orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife/PE, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ RELATOR

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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17. 0507331-33.2017.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procurador Federal
Recorrido: Josilene Maria de Assis Nascimento
Advogado: Rafael Ramos Pedrosa – OAB/PE 028452D
Origem: 2ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 2ª TR/PE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AFASTAMENTO DA EFICÁCIA DE EPI CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
REEXAME DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 2ª
Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco que, por sua vez, não admitiu o
Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, o Senhor Presidente da Turma Recursal de origem identificou que o
recorrente pretendia o reexame da matéria probatória, enquanto o Senhor Presidente da
Turma Regional asseverou que não foram impugnados todos fundamentos da decisão.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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.
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O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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, como cotejo
analítico dos julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que não existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os
paradigmas da 1ª e 3ª Turmas Recursais da Seção Judiciária de Pernambuco.
O agravante quer fazer crer que o acórdão recorrido teria firmado a tese de que, tal
como para o ruído, não há equipamento de proteção individual eficaz para agentes
biológicos.
Em verdade, a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco afastou, no caso
concreto, a eficácia do EPI sob os seguintes argumentos, verbis:
- De acordo com o PPP (anexo 09), a parte autora esteve exposta a
agentes biológicos no período de 13/01/1986 a 17/02/2014, de modo
habitual e permanente, fazendo uso de EPI eficaz.
- Conforme julgamento do ARE 664335, publicado em 12-02-2015, quanto
ao uso dos EPI´s, “a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de
neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial.”. No entanto, afirma também o referido julgado
que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do
Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a
Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao
benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso
concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar
completamente a relação nociva a que o empregado se submete.”.
- In casu, acolho a argumentação utilizada pela magistrada sentenciante, in
verbis:
“(...) Relativamente aos equipamentos de proteção, considero que o mero
registro no PPP da eficácia do EPI não afasta a conclusão de que o labor
submetia o trabalhador a condições especiais nocivas à sua saúde e
integridade física, situação que só pode ser verificada mediante
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comprovação da efetiva neutralização da nocividade do agente apta a
descaracterizar completamente a relação nociva a que o trabalhador se
submete (STF, ARE 664.335) mediante a análise do laudo técnico, o que
não ocorreu no presente feito. De fato, a utilização de luvas de
procedimentos, capote, touca e máscara descartável não é suficiente para
elidir os riscos de contaminação por agentes biológicos nas atividades
hospitalares. No mesmo sentido, o LTCAT apresentado (anexo 9, p. 4), que
mesmo após relacionar os EPIs disponibilizados à autora concluiu pela
insalubridade da atividade por ela desempenhada. (...)”.
- Sendo assim, o período de 13/01/1986 a 17/02/2014 deve ser considerado
especial.
Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, a decisão recorrida NÃO se contrapôs
aos paradigmas das demais Turmas da Seção Judiciária de Pernambuco. Apenas, no caso
concreto, após análise da prova, concluiu que o EPI não é eficaz.
Conclusão diversa implica, necessariamente, em reexame da matéria fática e probatória, a
atrair a incidência da Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável para o conhecimento do incidente de
uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
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unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

18. 0501776-11.2017.4.05.8308
Recorrente: Sertenge SA
Advogado (a): Emilia Moreira Belo (PE023548)
Recorrido: Marilene Flora da Conceição Menino
Advogado: Ivony Dourado dos Santos (PE025034)
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO VOTO. ERRO MATERIAL.
CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração manejados pela Sertenge S/A em
desfavor do acórdão de anexo 76.
Os embargos foram interpostos tempestivamente em 16/10/2018, no 5º dia útil após a
intimação efetivada em 08/10/2018.
Em apertada síntese, assevera a embargante que houve contradição entre as razões do
voto e o dispositivo do julgado. Sustenta que restou claro nas razões de decidir a
exclusão da responsabilidade da construtora, mas foi determinada a devolução dos autos
ao Juízo a quo para novo julgamento.
Aponta que no "julgamento do Incidente de Uniformização Regional, restou
sedimentado pela maioria dos juízes componentes do Plenário do TRU da 5ª Região,
que, in casu, dever-se-ia afastar qualquer responsabilidade da construtora Sertenge".
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Continua argumentando que a "contradição acima indicada, pode ter sido ocasionada
por um mero erro material, tendo em vista que na sessão de julgamento, restou
decidido que os autos retornariam a origem para verificação da possibilidade de
exclusão da responsabilidade da Caixa, uma vez que a exclusão da responsabilidade da
Sertenge havia sido decidida de forma incontroversa".
É o breve relatório. Passo a decidir.
Os embargos de declaração são recurso de objeto restrito, que tem como missão
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição dentro das razões do julgado (art.
1.022, I, do NCPC), requerer pronunciamento a respeito de ponto/pedido omitido na
decisão e sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador (art. 1.022, II, do NCPC) e,
ainda, para correção de erros materiais (art. 1.022, II, do NCPC e art. 48, parágrafo
único, da Lei n.º 9.099/1995).
Não servem os embargos de declaração, portanto, para reabertura da discussão daquilo
que já restou julgado, apontando entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
contrários às razões de decidir guerreadas, irresignação que deve ser direcionada às
instâncias revisoras.
Não é possível utilizar os embargos de declaração para corrigir má-valoração da prova
constante dos autos. Isso porque tal falha constitui verdadeiro erro de julgamento, e os
embargos não se prestam a revisar o mérito da decisão, até mesmo por conta da vedação
expressa no art. 494 do NCPC.
Também não é possível a utilização dos embargos para lançar novos argumentos que
poderiam ter sido lançados em momentos anteriores (inicial, contestação, recurso
inominado e contrarrazões), por mais pertinentes e razoáveis que sejam.
Pois bem, esclarecidas as premissas necessárias ao conhecimento dos embargos de
declaração, vamos ao caso concreto.
Inicialmente, importante esclarecer que na sessão de 17 de setembro de 2018, a
Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará foi representada pela
Dra. Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil, diante das férias do seu titular.
Sendo assim, para averiguar os argumentos lançados no recurso, este Relator entrou em
contato com a Secretaria da Turma Regional para obtenção dos áudios da sessão de
julgamento. Ademais, na reunião preparatória, consultou todos os demais magustrados
presentes à sessão anterior onde o mérito foi decidido.
Pois bem! Merecem prosperar os embargos, pois os áudios e relatos confirmam a
narrativa exposta na peça recursal, sendo patente o erro material na redação do
dispositivo do voto.
Consoante se verifica do trecho do voto a seguir elencado, a responsabilidade da
Sertenge S/A foi integralmente excluída:
"20. Assim é que, vejo ocasião para a aplicação do art. 14, § 3º, II, do
CDC, para reconhecer a culpa exclusiva dos fornecedores outros, que não
a construtora SERTENJE, apta a romper o nexo de causalidade entre o ato
da construtora e o dano alegado. Com efeito, mesmo em face da
responsabilidade de natureza solidária, preconizada no art. 18 do CDC, o
fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) pode determinar a exclusão da
responsabilidade de co-fornecedor, mormente se demonstrada a ocorrência
213

de fraude, dolo ou má-fé perpetrada por parte dos demais fornecedores da
cadeia".
Por outro lado, a possibilidade de responsabilização da Caixa Econômica Federal foi
admitida:
"24. Em todo caso, ainda que se adote, com justa razão, a interpretação
mais restrita para considerar o fato de terceiro co-fornecedor como
excludente da responsabilidade, apenas em caso de fortuito externo aliado
à fraude, evidencia-se na hipótese a ocorrência de dolo/fraude. Com efeito,
o Município de Petrolina e a Compesa emitiram documentação declarando
a aptidão plena do imóvel (documentos nos anexos 16, 17 e 73 destes autos
virtuais), quando cientes da não verificação desta aptidão. Bem assim, a
Caixa Econômica, já depois da eclosão do problema da falta de água no
equipamento, notifica os consumidores a ocuparem os imóveis (anexo 2, fl.
7 e 8), tudo evidenciando o conluio dos co-fornecedores para forçar a
entrega açodada dos imóveis - sabe-se lá com qual interesse -, conluio esse
do qual não se há presumir a participação da construtora, à míngua de
prova nos autos nesse sentido. Sempre oportuno lembrar que boa-fé se
presume, enquanto má-fé necessita de demonstração.
25. No item anterior, faço o necessário passeio pela prova dos autos, não
para analisá-la ou revolvê-la, senão apenas para buscar as premissas da
tese a ser fixada, devendo a prova dos autos ser enfrentada, caso a caso,
conforme o juízo da instância competente para tal".
Assim, foi dado parcial provimento ao incidente de uniformização da parte autora,
justamente para averiguação da responsabilidade da Caixa Econômica Federal somente.
Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, dando-lhes provimento,
para corrigir a redação do dispositivo do voto de anexo 76, nos seguintes termos:
27. Voto, portanto, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao incidente, com a devolução dos autos à origem, para,
excluindo a responsabilidade da SERTENGE, analisar a responsabilidade
da Caixa Econômica Federal - CEF, julgando a demanda como entender de
direito.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, à unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto
do relator e manifestações gravadas.
Recife/PE, 17 de dezembro de 2018.
GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL - 1.ª RELATORIA - 2.ª TR/CE
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Certidão de Julgamento na 26ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de
declaração, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz
Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de
Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª
TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal
Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de
Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

19. 0501201-03.2017.4.05.8405
Recorrente: Jenyfer Gabriely de Oliveira
Advogado (a): Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho (PB 008407)
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/ Proc: Procurador Federal
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa

VOTO-EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TR/RN QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VÁLIDO. REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental (anexo 53) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 52) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma Recursal do Rio Grande do
Norte que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
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Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional não apontou paradigma válido que viabilizasse o conhecimento
do recurso. Ademais, o(a) agravante pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
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 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.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
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, como cotejo
analítico dos julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos
representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização (anexo 46) proposto pela
agravante, é fácil perceber que não foi indicada nenhuma decisão de qualquer outra
Turma da 5ª Região que exponha entendimento jurídico conflitante com aquele exarado
pelo acórdão guerreado.
Na realidade, é patente que a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), pretende a
rediscussão da matéria com o reexame das provas produzidas nos autos, em evidente
afronta à Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame da matéria de fato.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues
Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª
TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal
Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley
de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

20. 0518253-07.2015.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procurador Federal
Recorrido: Manoel Severino da Silva
Advogado: Antônio Almir do Vale Reis Júnior (PE 027685D)
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA
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AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADA.
DECISÃO
RECONSIDERADA. AGRAVO PROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL.
ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE PROFISSIONAL. PREVISÃO. DECRETO
53.831/64. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO ATÉ EDIÇÃO DA LEI
9.032/95. ACÓRDÃO COMBATIDO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO STJ
(PET 9.194/PR). QUESTÃO DE ORDEM Nº 24 DA TNU. NÃO CONHECE DO
INCIDENTE.
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão do Exmo Presidente
desta Turma Regional, que negou seguimento ao Pedido de Uniformização interposto
pelo INSS em face de Acórdão proferido pela Turma Recursal da Paraíba, ante a
impossibilidade de reexame de matéria fática.
2. Fundou-se o decisum recorrido nos seguintes argumentos
“Trata-se de agravo interposto pelo INSS contra decisão da 1ª TR/PE que
inadmitiu incidente de uniformização, sob o fundamento de impossibilidade
de reexame de matéria de fato.
O acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso para reconhecer os
períodos compreendidos entre 03.11.1981 a 02.07.1990 e de 04.09.1990 a
28.04.1995 como especiais, devendo o INSS averbar tais informações.
O recorrente colaciona paradigma da 3ª TR/PE (proc. nº 050163470.2013.4.05.8300T), alegando atender aos requisitos dispostos no art. 14
da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido.
Decido.
Sabe-se que o pedido de uniformização é um recurso excepcional, por isso
não se destina a reexame de matéria fática, restando prejudicada a
discussão sobre o enquadramento de fatos em determinadas hipótese
jurídicas.
Nesse sentido, observa-se que a decisão colegiada foi proferida com base
nas provas produzidas durante a instrução processual, reformando
parcialmente a sentença por entender que a prova de insalubridade
referente ao período de 03.11.1981 a 02.07.1990 e de 04.09.1990 a
28.04.1995 se dará da exegese do Decreto nº 53.831/64.
Portanto, adentrar na análise dos argumentos postos pela parte, implica
reexame de matéria fático-probatória o que é vedado pela TNU conforme
Súmula nº 42, segundo a qual “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.”
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3. Insurge-se a parte recorrente/INSS contra a inadmissão do Incidente de
Uniformização. Em suas razões, aduz que a questão controvertida tão somente requer a
simples operação intelectual de subsunção do fato incontroverso (exercício da
atividade de ajudante de caminhão) à norma jurídica (item 2.4.2 do Anexo do Dec. nº
83.080/79).
4. Mantida a inadmissão do Pedido de Uniformização Regional pelo Exmo Presidente
desta Turma Regional, o pleito teve seguimento em razão de agravo interposto pelo
INSS, sendo remetido ao Colegiado por força da decisão de anexo nº 59 .
5. Para fins de configurar a divergência jurisprudencial, o Recorrente colaciona decisão
proferida pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco, firmando o entendimento de que o
enquadramento por categoria profissional “do cobrador e do ajudante de caminhão”
apenas ocorreu no Dec. nº 53.831/64, tendo sua previsão sido eliminada no Dec. nº
83.080/79. Desta feita, não poderiam tais períodos ser considerados especiais por
enquadramento, haja vista a ausência de previsão da atividade no Dec. nº 83.080/79.
6. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput e §1º, 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”.
7. In casu, do cotejo entre o Acórdão combatido e o paradigma apresentado, observo
que está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto
nos autos. O ponto cerne consiste em perquirir acerca da (im)possibilidade de
enquadramento da atividade de “ajudante de caminhão” sob a égide do Decreto
53.831/64, mesmo após edição do Decreto 83.080/79, até edição da Lei nº 9.032/95.
8. Sendo assim, e considerando que a análise em questão não requer o revolvimento do
acervo probatório, o provimento do agravo interposto é media que se impõe. Passo a
análise do mérito.
9. A questão ora suscitada já foi objeto de apreciação do eg. Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento da PET 9.194/PR, que se manifestou no sentido de ser
possível o reconhecimento da especialidade do labor com base na presunção legal
da exposição aos agentes nocivos por mero enquadramento das categorias
profissionais previstas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 até o advento da Lei
9.032/95. Confira-se o teor do julgado:
PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.
CERTIDÃO
DE
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL EM COMUM. MÉDICO. VÍNCULO DE EMPREGO E
AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO
EM VIGOR À ÉPOCA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
ENQUADRAMENTO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS.
PRESUNÇÃO LEGAL DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À
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SAÚDE ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.032/95. INCIDENTE
PROVIDO EM PARTE.
1. Ação previdenciária na qual o requerente postula o reconhecimento da
especialidade das atividades desempenhadas na função de médico
(empregado e autônomo), com a consequente conversão do tempo de
serviço especial em comum a fim de obter Certidão de Tempo de
Contribuição para averbar no órgão público a que está atualmente
vinculado.
2. A controvérsia cinge-se à exigência, ou não, de comprovação da efetiva
exposição aos agentes nocivos pelo médico autônomo enquadrado no item
2.1.3 dos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, no período de
1º/3/73 a 30/11/97. 3. Em observância ao princípio tempus regit actum, se
o trabalhador laborou em condições especiais quando a lei em vigor o
permitia, faz jus ao cômputo do tempo de serviço de forma mais vantajosa.
4. O acórdão da TNU está em dissonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que reconhece o direito ao cômputo do
tempo de serviço especial exercido antes da Lei 9.032/95, com base na
presunção legal de exposição aos agentes nocivos à saúde pelo mero
enquadramento das categorias profissionais previstas nos Decretos
53.831/64 e 83.080/79, como no caso do médico.
5. A partir da Lei 9.032/95, o reconhecimento do direito à conversão do
tempo de serviço especial se dá mediante a demonstração da exposição aos
agentes prejudiciais à saúde por meio de formulários estabelecidos pela
autarquia até o advento do Decreto 2.172/97, que passou a exigir laudo
técnico das condições ambientais do trabalho.
6. Incidente de uniformização provido em parte.
(Pet 9.194/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
DJe 3/6/2014)
10. Releva pontuar, por oportuno, que ao historiar o tratamento legislativo dedicado à
matéria em questão, a prestigiada doutrina de Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro
(Aposentadoria Especial. 2ª edição. Juruá: Curitiba, 2007, páginas 576 p) registra que
existe presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos, relativamente às
categorias profissionais relacionadas nos Anexos I e II do Decreto 83.080/79 e no
Anexo do Decreto 53.831/64 até edição da Lei 9.032/95. Confira-se:
“Ao regulamentar a aposentadoria especial, o Decreto 53.831, de
24.03.1964, classificou as atividades sob condições especiais pela exposição
aos agentes nocivos e pelas categorias profissionais, criando a presunção de
exercício profissional insalubre para determinadas categorias profissionais,
cujas atividades foram enquadradas nos diversos Códigos.
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Por sua vez, o Decreto 83.080, de 24.01.1979, dispõe que a aposentadoria
especial é devida ao segurado que tiver trabalhado em atividades
profissionais perigosas, insalubres ou penosas, desde que a atividade conste
dos Anexos I e II que acompanham este Regulamento.
Editada a Lei 8.213/91, seu art. 58 dispôs que a relação de atividades
profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física seria objeto de lei
específica.
Por sua vez, o art. 152 estabeleceu o prazo de trinta dias, contado a partir da
data da publicação dessa Lei, para que a relação fosse submetida à
apreciação do Congresso Nacional, mas nenhum projeto de lei foi
apresentado nesse sentido.
Entretanto, o Decreto 357/91, que regulamentou a Lei. 8.213/91,
estabeleceu em seu art. 295 que, “para efeito de concessão das
aposentadorias especiais serão considerados os Anexos I e II do
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
83.080, de 24.01.1979, e o anexo do Decreto 53.831, de 25.03.1964, até que
seja promulgada a lei que disporá sobre as atividades prejudiciais à saúde
e a integridade física”.
Também regulamentado a Lei 8.213/91, o Decreto 611/92 dispôs em seu art.
292 que, para efeito de concessão das aposentadorias especiais, deverão ser
considerados os Anexos I e II do Decreto 83.080/79 e o Anexo do Decreto
53.831/64 até que seja promulgada a lei dispondo sobre as atividades
prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado.
(...)
Portanto, até edição do Lei 9.032/95 existe presunção jures et jure de
exposição a agentes nocivos relativamente às categorias profissionais
relacionadas nos Decretos nos Anexos I e II do Decreto 83.080/79 e no
Anexo do Decreto 53.831/64 , presumindo a sua exposição aos agentes
nocivos.
Já expusemos que, embora a nova redação do caput do art. 57 tenha
excluído a expressão- “conforme a categoria profissional” , inclui uma nova
“ conforme dispuser a lei”.
Não foi editada qualquer lei dispondo sobre atividades prejudiciais à
saúde e a integridade física e o Quadro Anexo do Decreto 53.831/64 e os
nos Anexos I e II do Decreto 83.080/79 continuaram a ser aplicados até
serem revogados expressamente pelo art. 261 do Decreto 2.172/97. (...)”
grifado.
11. Como se vê, o Acórdão recorrido não está em descompasso com o entendimento
espelhado pelo STJ e a doutrina, na medida em que reconheceu a especialidade da
atividade de “ajudante de caminhão”, referente ao período de 03.11.1981 a 02.07.1990 e
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de 04.09.1990 a 28.04.1995, por mero enquadramento da categoria ante a previsão no
Decreto nº 53.831/64.
12. Incide, pois, neste ponto, o enunciado da Questão de Ordem nº 24 da Turma
Nacional que dispõe:
“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.”
13. Posto isso, DOU PROVIMENTO ao agravo, para dar seguimento ao incidente,
todavia, NEGO-LHE CONHECIMENTO por incidência da Questão de Ordem nº 24 da
TNU.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide esta Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5.ª Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo
regimental e NÃO CONHECER do incidente de uniformização, nos termos do voto
do Juiz Federal Relator e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife/PE, 17 de dezembro de 2018.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, dar provimento ao agravo regimental mas negar conhecimento ao
Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do voto do relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB,
Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
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Diretora da TRU

RELATOR BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ – PRESIDENTE DA 1ª
TR/CE

1. 0500216-70.2017.4.05.8102
Recorrente: Pedro Fernandes Bezerra
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá

VOTO-EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS COM A 1ª. TURMA RECURSAL DO
CEARÁ E A DE SERGIPE NO TOCANTE AOS CRITÉRIOS DE
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO QUANDO DISTINTAS AS DOENÇAS.
APLICAÇÃO DE EVENTUAL TESE JURÍDICA QUE DEPENDERIA DO
REEXAME DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 DA TNU. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, interposto contra Acórdão da lavra da 2ª Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará, que negou provimento a recurso inominado que discutia a data de
início da incapacidade para fins de determinar a data do restabelecimento do auxíliodoença. Transcrevo:
Busca o demandante o restabelecimento de auxílio doença, cessado em
10/12/2016.
Como bem explanou o Magistrado de primeira instância, não há como
deferir o pleito autoral, pois há evidências de que o restabelecimento se deu
de forma correta.
Inicialmente, observa-se que a enfermidade que fundamentou a concessão
do benefício anterior possui CID I63 - Infarto Cerebral. Já na presente ação,
constatou-se que o autor é portador de transtorno depressivo recorrente,
doença diversa da que deu ensejo ao recebimento de auxílio doença.
Além disso, há provas de que as limitações decorrentes do Infarto Cerebral
não mais se fazem presentes.
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Nos autos do processo 0508621-03.2014.4.05.8102, o autor foi periciado em
duas ocasiões. No tocante às sequelas de AVC, o expert, em 18/12/2014, foi
enfático ao atestar que inexistia incapacidade laborativa do autor (anexo 18
dos autos do processo 0508621-03.2014.4.05.8102).
Além disso, no mencionado processo, foi realizada perícia para averiguar as
limitações funcionais decorrentes dos transtornos mentais do demandante,
ocasião em que a perita foi taxativa em afirmar que não havia incapacidade
laboral do ponto de vista psiquiátrico.
Deste modo, as provas sugerem que a cessação do benefício se deu de forma
correta, pois a doença que fundamentou a sua concessão não mais causava
limitações ao labor.
Registre-se que não há empecilho à utilização da prova emprestada, pois se
trata de processo judicial público, em que o autor foi parte, tendo total
ciência do conteúdo dos laudos periciais.
Assim, não obstante a perícia médica realizada nestes autos tenha
constatado que o autor está incapacitado, em razão de transtorno depressivo
recorrente, não há como precisar a data de início da incapacidade. Além
disso, a doença não tem ligação com a que fundamentou a concessão do
auxílio doença anterior.
Deste modo, não há como restabelecer o benefício do demandante, pois não
se sabe quando iniciou a nova incapacidade, bem como há provas de que a
cessação ocorrera de forma correta, ante a constatação de que as sequelas de
AVC não mais ocasionavam limitação ao trabalho.
Por sua vez, o autor não apresentou requerimento administrativo com base
na nova enfermidade, bem como não solicitou, na inicial ou no recurso, um
novo auxílio doença, razão pela qual resta indevida a concessão de um novo
benefício.
Interposto incidente de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, §
1º, da Lei nº 10.259/2001. Alega, em síntese, a recorrente que o acórdão vergastado
diverge do entendimento de diverge de precedente da Turma Recursal de Sergipe e da
3ª. Turma Ceará que permitiria concluir pela possibilidade de concessão do
restabelecimento do benefício tal como postulado pela parte, ainda que distintas as
doenças que ensejaram a incapacidade em momentos temporais distintos.
O incidente de Uniformização, entretanto, não merece ser conhecido, mantendo-se em
tudo a decisão ora agravada .
Com efeito, observa-se que a 2ª. Turma Recursal negou provimento ao recurso da parte
autora, julgando improcedente o pedido de concessão do auxílio-doença com base nas
provas colacionadas aos autos, dando conta de que a parte autora efetivamente já se
encontrava recuperada da anterior doença incapacitante e que, em relação à nova, não
há evidência alguma que permita concluir pela data de início.
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Por isso, para sufragar eventual tese defendida pelos votos paradigmas precisar-se-ia,
antes, superar a conclusão de que, pelas provas dos autos, insista-se, a anterior causa da
incapacidade já havia cessado, impedindo, assim, o pretendido restabelecimento.
Portanto, não resta caracterizado o incidente, enquanto discussão sobre divergência de
teses, tendo o recurso muito mais o cunho de reexame de provas, o que não é
permitido, conforme já decidido pela TNU que assentou o entendimento na Súmula nº.
42 - “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria
de fato”.
Deveras, tal como o Superior Tribunal de Justiça não ter como missão o julgamento
ordinário de fatos em sede de recurso, a mesma máxima é aplicável a esse órgão de
uniformização. Interpretação contrária, aliás, implicaria submeter esse colegiado a
terceira instância ordinária, para reavaliar fatos à luz da concepção valorativa do
julgador.
Pelas razões expostas, não conheço do incidente de uniformização de jurisprudência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém para
NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 10 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
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Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

2. 0508329-38.2016.4.05.8202
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Vilma dos Santos Andrade
Advogadas: Andrea Andrade Silva – OAB/PB 010948, Edilza Batista Soares – OAB/PB
003233, Graciene Lins Pereira – OAB/PB 019969 e Karla Rejane Pereira de Souza OAB/PB 022575
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá

Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 26ª Sessão
da TRU pelo respectivo Juiz Federal Relator.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

3. 0507072-50.2017.4.05.8102
Recorrente: Flávio Junior Felix da Silva
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá
VOTO-EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS COM A TURMA RECURSAL DE
SERGIPE NO TOCANTE AOS CRITÉRISO DEFINIDORES DA
INCPACIDADE NO CASO DO CÂNCER DE PELE. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA AINDA QUE FICTAMENTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE INADMTIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO PORÉM NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, interposto contra Acórdão da lavra da 3ª Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará, que negou provimento a recurso inominado que discutia a data de
226

início da incapacidade para fins de determinar a data do restabelecimento do auxíliodoença. Transcrevo:
I - Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que
julgou improcedente pedido de concessão/restabelecimento de auxíliodoença/aposentadoria por invalidez.
[...]
IV - É certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo
formar o seu convencimento com outros elementos ou fatos provados
nos autos. Todavia, é inegável, também, que não pode ele se afastar das
conclusões ali exaradas sem um motivo contundente que o leve a isso,
pois a prova pericial é justamente destinada a trazer ao juízo elementos
de convicção acerca de fatos que dependam de conhecimento técnicoespecializado, que o magistrado não detém, sobre pontos relevantes e
imprescindíveis para a solução do litígio.
V – No caso, o laudo médico (anexo 11) evidencia que o autor (50 anos,
agricultor) foi portador de “câncer de pele”, não existindo, todavia,
incapacidade temporária, tampouco definitiva, apta à concessão do
pleito. Após o exame pericial, atestou o expert que “Periciando foi
submetido a tratamento cirúrgico. Atualmente com ferida operatória
cicatrizada e sem alterações incapacitantes. O periciando não apresentou
exames que comprovam câncer ou recidiva tumoral no momento da
realização desta perícia.”, concluindo que “Não se identificou
incapacidades durante a perícia”. Saliente-se que a existência de
limitações para o exercício da atividade laboral, por si só, não autoriza
a concessão do benefício requestado, sendo necessária a demonstração
de incapacidade para o trabalho, a qual não restou atestada pela
perícia médica. Logo, não merece acolhida o pleito autoral.
Interposto incidente de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, §
1º, da Lei nº 10.259/2001. Alega, em síntese, a recorrente que o acórdão vergastado
diverge do entendimento de diverge de precedente da Turma Recursal de Sergipe.
Segundo destaca o incidente de uniformização a divergência resultaria do fato de a
Turma de Sergipe reconhecer a utilização de fatores sociais na definição da
incapacidade para fins de concessão do auxílio doença.
Inadmitido na origem, a parte desafiou agrado de instrumento para essa e. Turma
Regional de Uniformização, tendo seu Presidente, em decisão monocrática, novamente
deixado de admiti-lo.
O incidente de Uniformização, entretanto, não merece ser conhecido, mantendo-se em
tudo a decisão ora agravada .
Com efeito, observa-se que a 2ª. Turma Recursal negou provimento ao recurso da parte
autora, julgando improcedente o pedido de concessão do auxílio-doença com base nas
provas colacionadas aos autos, dando conta de que a parte autora efetivamente já se
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encontrava plenamente capaz, dando primazia às conclusões do laudo pericial sobre
outras evidências trazidas pela parte autora, ora recorrente. O ponto, todavia, é que a
matéria tratada no pedido uniformizador sequer chegou a ser debatido no acórdão ora
desafiado e nem chegou a ser, posteriormente a ele, prequestionada.
Com efeito, pode-se ver da decisão acima trazida à colação que o fundamento da
improcedeência foi apenas a adoção da prova que pareceu aos julgadores mais conforme
com seu convencimento livre, mas não se chegou a fazer qualquer ilação sobre a
possibilidade de fatores sociais serem utilizados para definir o postulante como incapaz.
Sendo, como se sabe, o pedido de uniformização uam espécie de recurso excepcional,
vale para ele, de regra, os mesmos requisitos de admissibildiade que vogam para os
recursos destinados aos tribunais superiores, dentre eles, por óbvio, o
prequestionamento. Ou seja, como o fundamento de tais recursos é a revisão do que já
foi julgado, não tendo o tema sido tratado pelas instâncias anteriores, fica inviabilizado
seu conhecimento pela instância excepcional.
Uma vez mais voltando para o caso em comentário, como visto, a matéria não foi
tratada no acórdão e, posteriormente a ele, sequer foi objeto de embargos de declaração
pelos interessados. Dessa forma, é forçoso concluir que o incidente não se encontra
prequestionado.
Pelas razões expostas, também não conheço do incidente de uniformização de
jurisprudência, rejeitando, assim, o presente 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 DO AGRAVO INTERNO, porém para
NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 10 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
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Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

4. 0508758-93.2016.4.05.8302
Recorrente: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Rosangela José de Lira
Advogado: Georgia Medeiros Soares do Nascimento – OAB/PE 036406
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá

VOTO-EMENTA
BENEFÍCIO
DE
PRESTAÇÃO
CONTINUADA.
ALEGAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS COM A TURMA RECURSAL DE
SERGIPE. DIVERSIDADE DE ENDREÇOS PARA COMPROVAÇÃO DA
MISERABILIDADE. APLICAÇÃO DE EVENTUAL TESE JURÍDICA QUE
DEPENDERIA DO REEXAME DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 DA
TNU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, interposto contra Acórdão da lavra da 2ª Turma Recursal da Seção
Judiciária de Pernambuco, que negou provimento a recurso inominado do INSS que
discutia a concessão do Benefício de Prestação Continuada – BCP, especialmente por
não vislumbrar demonstração de renda da parte em caráter incompatível com a
prestação estatal postulada. Transcrevo o ponto da sentença que abordou a questão:
[...]
Quanto ao segundo requisito, o INSS não impugna se há ou não
miserabilidade em si, mas que houve mudança de endereço, e que, por
isso, a DIB não pode ser fixada na DER.
De fato, pelo que se observa do processo administrativo, o autor
informou que residia na Travessa Afonso Pena, 87-A, Gravatá (anexo
48). Nessa ação judicial, o mandado de verificação foi cumprido na
Rua da Paz, 273, Gravatá.
Contudo, não há nenhuma indicação de mudança na renda entre a
DER e o ajuizamento da ação. Ademais, a situação da residência da
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autora nos faz crer que não houve piora de sua situação sócioeconômica apenas pela mudança de endereço. Para demonstrar o
contrário, teria que o INSS comprovar a modificação da situação
financeira da parte autora entre o processo administrativo e o judicial,
o que não aconteceu. Assim, é possível deduzir que a situação de
miserabilidade vem desde a DER.
Foi, então, interposto incidente de uniformização pelo INSS, com fundamento no art.
14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001. Alegou a autarquia previdenciária, em síntese, que o
acórdão vergastado diverge do entendimento de diverge de precedente da Turma
Recursal de Sergipe, verbis:
Com efeito, enquanto a TR/PE entende possível comprovar a
miserabilidade com base no endereço modificado, isto é, o mais
recente, em situação idêntica as TR ́s/SE entenderam que a existência
de mais de um endereço caracteriza dúvida fundada sobre a condição
de miserabilidade da parte autora, havendo indícios de sonegação de
informações que enfraquecem o pleito autoral
Houve inadmissibilidade do incidente tanto na origem como no âmbito desta Turma
Regional, por meio de seu d. Presidente em decisão monocrática, desafiando o presente
agravo interno.
O incidente de Uniformização, entretanto, não merece ser conhecido, mantendo-se em
tudo a decisão ora agravada.
Com efeito, observa-se que a 2ª. Turma Recursal de Pernambuco negou provimento ao
recurso do INSS, mantendo o julgamento pela procedência do pedido de concessão do
BCP com base nas provas colacionadas aos autos, dando conta de que a alteração de
endereços da parte autora não significou necessariamente aumento em sua renda.
Diferentemente do paradigma, portanto, o acórdão impugnado entendeu que a prova dos
autos permitiria induzir a situação de miserabilidade necessária para a concessão do
amparo assistencial ora postulado. O reconhecimento desse pressuposto afasta, de forma
lógica, qualquer possibilidade de aplicação da tese constante do no acórdão paradigma
sem que, antes, houvesse a necessidade de alteração do contexto fático definido pelas
instâncias soberanas sobre sua caracterização.
Por isso, para sufragar eventual tese defendida pelos votos paradigmas precisar-se-ia,
antes, superar a conclusão de que, pelas provas dos autos, insista-se, a anterior causa da
incapacidade já havia cessado, impedindo, assim, o pretendido restabelecimento. Assim,
não resta caracterizado o incidente, enquanto discussão sobre divergência de teses,
tendo o recurso muito mais o cunho de reexame de provas, o que não é permitido,
conforme já decidido pela TNU que assentou o entendimento na Súmula nº. 42 - “Não
se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Deveras, tal como o Superior Tribunal de Justiça não ter como missão o julgamento
ordinário de fatos em sede de recurso, a mesma máxima é aplicável a esse órgão de
uniformização. Interpretação contrária, aliás, implicaria submeter esse colegiado a
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terceira instância ordinária, para reavaliar fatos à luz da concepção valorativa do
julgador.
Pelas razões expostas, não conheço do incidente de uniformização de jurisprudência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém para
NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 10 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva

5. 0502268-27.2017.4.05.8300
Recorrente: Maria José da Silva
Advogado: Alan Leite Meirelles Monteiro – OAB/PE 034930 e Isidio Jose Leite Meirelles
– OAB/PE 018225
Recorridos: INSS, Município de Frei Miguelinho e Município de Jaboatão dos Guararapes
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR
CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS. ATIVIDADE DE DENTISTA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE
APRECIAR A CONVERSÃO DE PARCELA DO TEMPO LABORADO PELA
AUTORA COMO ESPECIAL. SITUAÇÃO QUE PERSISTE APÓS A
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA DA PARTE SUCUMBENTE EM SEDE DE RECURSO
INOMINADO SOBRE O PONTO QUE PRETENDE AGORA VER DISCUTIDO.
INCIDÊNIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FEITO QUE TRANSITOU
EM JULGADO NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PEDIDO
DE UNIOFORMIZAÇÃO QUE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
VOTO-EMENTA
Cuida-se de Pedido de Uniformização interposto contra acórdão da e. 3ª Turma
Recursal do Estado de Pernambuco que apreciou pedido de aposentadoria por conversão
de tempo de serviço prestado em condições especiais. O objeto da insurgência se
circunscreve ao período de 05/03/1997 a 03/02/2003, o qual, segundo a postulante, teria
sido exercido de forma habitual e permanente sob exposição a agentes patogênicos.

Transcreve-se o v. acórdão, no ponto:

[…]

- As contribuições individuais, recolhidas entre julho de 1988 e fevereiro de 1997, são
concomitantes a períodos de trabalho já contabilizados pelo juízo “a quo”, conforme
planilha anexa à sentença (anexo 60). As atividades exercidas concomitantemente, no
mesmo regime previdenciário, não conferem ao segurado o direito à dupla contagem de
tempo de serviço, para fins de aposentadoria, refletindo apenas no valor no seu saláriode-benefício (art. 32 da LBPS).

- O período de 29/04/95 a 04/03/97 deve ser computado como atividade especial. Tanto
o formulário de informações sobre atividade exercida em condições especiais (DIRBEN
8030), assim como o LTCAT (vide anexos 35/36), informam que a recorrente laborava
com a exposição habitual e permanente a agentes biológicos (materiais infectocontagiantes), prevista no item 1.3.2 do Decreto nº 53.831/64 então aplicável. O período
subsequente, contudo, deve permanecer contabilizado como atividade comum. Os
decretos posteriores, quais sejam, Decretos nº. 2.172/97 e 3.048/99, não reproduziram
tal previsão, sendo certo que a exposição a mercúrio e seus compostos passou a ensejar
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o reconhecimento de atividade especial apenas nos casos descritos nos itens 1.0.15 dos
respectivos decretos, dentre os quais não se encontra prevista a atividade de dentista.

- Os períodos de 05/02/2004 a 15/11/2013 e de 20/09/2012 a 08/12/2015 devem ser
considerados como atividade comum, à míngua de demonstração de labor exercido com
exposição a agentes nocivos à saúde.

- Recurso do autor parcialmente provido apenas para reconhecer como especial a
atividade exercida entre 29/04/95 e 04/03/97.
Do acórdão ora transcrito, a parte autora ingressou com embargos de declaração, os
quais restaram impróvidos ao genérico argumento de que não havia nenhuma dúvida,
omissão ou contradição a sanar. Após isso, a parte ingressa com o presente Pedido
Regional de Uniformização alegando confronto com acórdão paradigma oriundo da 2ª
Turma Recursal de Pernambuco, podendo sua pretensão ser resumida pela citação do
seguinte trecho do mencionado pleito uniformizador:

[…} a interpretação dada no acórdão pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais de Pernambuco diverge da interpretação dada em dois acórdãos proferidos pela
2a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Pernambuco, pois, nos acórdãos
paradigmas, reconheceu-se que os agentes biológicos a que a Autora ficou exposta, de
forma habitual e permanente, foram reproduzidos no Decreto no 2.172/97 (código 3.0.1,
letra a do Anexo IV) e Decreto no 3.048/99 (código 3.0.1, letra a do Anexo IV).

Inadmitido o recurso na origem, foi igualmente rechaçado pelo d. Presidente desta
Turma Regional em decisão monocrática que desafiou o agravo interno que ora se julga.

O Agravo regimental deve ser improvido, mantendo-se a decisão pela inadmissibilidade
do Pedido de Uniformização Regional.
É que o ponto sobre o qual se funda a insurgência, repetindo, o período exercido na
condição de odontólogo entre 05/03/1997 a 03/02/2003 verdadeiramente não foi
impugnado em sede de recurso inominado e, desse modo, não poderia ter sido apreciado
pela Turma Recursal de origem. Isso fica evidente diante da leitura do recurso
inominado levado a efeito pelo ora recorrente, pois a única referência a tempo laborado
no ano de 1997 foi no mês de feereiro na condição de “contribuinte individual /
autônomo / facultativo” (sic)
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Assim, se o nobre relator, na origem, tratou apensa dos períodos laborados entre
29/04/95 a 04/03/97 e, após isso, saltou para o período de tempo trabalhado a partir de
05/02/2004 foi simplesmente porque a matéria não chegou a ser suscitada perante a 2ª.
Instância. Por idêntica razão, os embargos de declaração interpostos, não poderiam ser,
jamais, capazes de superar a preclusão consumativa decorrente da contumácia da parte
em não transladar adequadamente a matéria controvertida para análise pela instância
recursal de origem.
Nesses termos, fácil perceber que a presente insurreição é prenhe de um dos requisitos
de sua admissibilidade, pois precluída a possibilidade de discussão do tema, mercê de
não haver sido inserida nas razões recursais do apelo, força é reconhecer que a questão
transitou em julgado no ponto, impedindo a possibilidade de sua rediscussão.
Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, manteno a decisão que não conheceu do Pedido Regional de
Unioformização interposto pelo ora agravante.
É o voto.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHEÇER DO AGRAVO INTERNO para NEGARLHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Recife, 17 de dezembro de 2018.

BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
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Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

6. 0500562-06.2017.4.05.8107
Recorrente: UNIÃO
Advo/Proc: Advogado da União
Recorrido(a): Emanuel de Sousa Oliveira
Advogado: Eugênio Ismar Sacramento (CE019402A)
Origem: 3ª Turma Recursal/CE
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá
VOTO-EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. SEGURO-DESEMPREGO. DANOS
MORAIS. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO COM A 3ª.
TURMA RECURSAL DE PERNAMBUCO NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO
DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A DECISÃO PARADIGMA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. QUESTÃO DE ORDEM N. 22
DA TNU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência interposto de Acórdão da lavra da 3ª Turma de Recursal da Seção
Judiciária do Estado do Ceará que manteve pelos próprios fundamentos a sentença que
condenou a União no pagamento de parcelas do seguro-desemprego, bem como pela
indenização pelos danos morais suportados pelo autor.
De início, transcrevo trecho do acórdão que reputo pertinente para estabelecer balizas
que fundamentarão a presente decisão. Vejamos:

“(...)Percebo que não existe controvérsia acerca dos requisitos
necessários e suficientes à concessão do benefício requerido,
porquanto a sentença proferida pela 26ª Vara do Trabalho do
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Anexo 9) reconheceu o
vínculo empregatício da PARTE AUTORA com o empregador
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Lavagem Construções Locações e Eventos LTDA. – ME entre
18/11/2014 e 16/03/2016, em que pese constar na documentação sob
os Anexos 4, 7 e 19 o registro de que a admissão da PARTE
AUTORA ocorreu apenas em 02/05/2015.
Desse modo, foi reconhecido vínculo superior a doze meses, mais
precisamente de dezesseis meses, e, portanto, demonstrado o direito
ao recebimento das parcelas de seguro desemprego.
O lapso temporal compreendido entre o requerimento da PARTE
AUTORA, em 24/08/2016 (Anexo 19, fls. 3 e 4) e a presente data,
marca a total ausência de razoabilidade, tendo transcorrido tempo
mais que suficiente para a adoção das medidas necessárias à solução
da pendência, o que não ocorreu.”
Interposto incidente de uniformização pela UNIÃO, com fundamento no art. 14, § 1º, da
Lei nº 10.259/2001. Alega, em síntese, a recorrente que o acórdão vergastado diverge da
jurisprudência da 3ª Turma Recursal de Pernambuco, no sentido de que “o
reconhecimento judicial, do preenchimento dos requisitos ao recebimento do segurodesemprego, que havia sido negado administrativamente em razão de conduta válida
pela Administração, não configura, de per si, danos morais.” Transcrevo:
“(...) Cuida-se de recurso inominado interposto pela União contra
sentença que julgou a demanda procedente, condenando-a ao
pagamento de indenização por dano moral, em face da negativa de
liberação do seguro-desemprego, bem como a pagar as parcelas
retidas desse benefício.
No caso, o autor requereu o seguro-desemprego, em face da rescisão
do contrato de trabalho junto a SEVERINO BEZERRA DE
LACERDA, onde laborou nos períodos de 01/07/2013 a 03/03/2014 e
02/06/2014 a 01/12/2014 (anexo 4). Teve o seu pedido indeferido pela
Delegacia Regional do Trabalho, em razão de apuração de possíveis
irregularidades ocorridas em 2011/2012, referentes ao pagamento
fraudulento do seguro-desemprego.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186, do CC), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo (art. 927, do CC). Com efeito, dispõe o art.
186, do Código Civil que “aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”,
acrescentando, no seu art. 927, que “aquele que, por ato ilícito (arts.
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que quatro
são os elementos configuradores da responsabilidade civil
236

extracontratual: conduta (omissiva ou comissiva), culpa lato sensu
(abrangendo o dolo e a culpa stricto sensu), dano e nexo causal.
Não obstante tenha sido reconhecido o direito ao recebimento do
seguro-desemprego, que havia sido negado administrativamente, não
me parece que esta situação configure, por si só, os danos morais.
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.
No caso, nenhum dos dois requisitos foi satisfeito, visto que as rés
deram à hipótese uma interpretação razoável, embora divergente
daquela a que se chegou na seara judicial.”
O incidente de Uniformização, entretanto, não merece ser conhecido, mantendo-se em
tudo a decisão ora agravada.
O conhecimento do pedido de uniformização tem como requisito essencial o dissídio
entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, demonstrando que as decisões postas
em confronto, presentes situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei federal. Daí porque a
Questão de Ordem n 22/TNU exige tal similitude fático-jurídica entre o acórdão
vergastado e o paradigma.
No caso de que se cuida, não constato este requisito, necessário ao conhecimento do
incidente.
Isto porque dessume-se do substrato fático e da fundamentação jurídica do Acórdão
recorrido que as razões utilizadas para a concessão dos danos morais foi proveniente da
demora da adoção das medidas necessárias para o pagamento do benefício de seguro
desemprego, ou seja, o excesso, na ausência de resposta da Administração teria gerado
danos morais.
Por outro lado, fatos diversos e teses jurídicas ocorreram na hipótese retratada no
Acórdão paradigma, o qual não reconheceu o dano moral, uma vez que considerou
válida a atuação da Administração, que no exercício do poder de polícia, indeferiu o
seguro pleiteado, em razão de apuração de possíveis irregularidades ocorridas em
2011/2012, referentes ao pagamento fraudulento do seguro-desemprego.
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Presente essa quadra, não existe similitude fática e jurídica nos julgados cotejados, o
que atrai a incidência e a aplicação da Questão de Ordem nº 22 desta 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.”(Aprovada na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do
dia 16.10.2006).
Pelas razões expostas, não conheço do incidente de uniformização de jurisprudência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém para
NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 10 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

7. 0509951-23.2014.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
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Recorrido(a): Renato Anjos da Silva (765.196.274-53)
Advogado: Antonio Almir do Vale Reis (PE000128A)
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá

VOTO-EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO COM A 3ª TURMA
RECURSAL DE PERNAMBUCO NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE PPP
ELABORADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE
ATIVIDADE EXERCIDA PELO AUTOR COM FUNDAMENTO EM LAUDO
PERICIAL (LTCAT). RECURSO IMPUGNA APENAS O PPP. INCIDÊNCIA
DA QUESTÃO DE ORDEM N° 18 DA TNU. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, interposto contra Acórdão da lavra da 1ª Turma Recursal da Seção
Judiciária de Pernambuco, que negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial
provimento a recurso inominado interposto pela parte autora, reconhecendo como
especiais os períodos entre 01/10/1984 a 23/10/1985; 29/04/1995 a 31/03/2011.
Transcrevo:
O INSS interpôs recurso inominado alegando que a atividade de
frentista não poderia ser considerada especial, porque o frentista não
fica exposto de forma permanente aos agentes prejudiciais à saúde,
inclusive os hidrocarbonetos aromáticos.
O recurso do INSS não merece provimento provimento, pois somente
a partir da vigência da Lei nº 9.032/95, em 29/04/1995 é que a
permanência passou a ser exigência legal para a caracterização
como especial, nos termos do art. 57 § 3º, da Lei nº 8.213/91.
A parte Autora postulou, ainda, o reconhecimento como especial dos
seguintes períodos: 01/10/1984 a 23/10/1985 e 01/08/1986 a
31/03/2011.
Há LTCAT acostado aos autos, Anexos 5 a 10, que demonstra que a
parte Autora laborou na qualidade de frentista exposta a agentes
prejudiciais à saúde forma habitual e permanente. Entre os agentes
prejudiciais à saúde, destacam-se: “gases e vapores de orgânicos
voláteis/ Químico hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos, inclusive
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benzeno”.
Quanto ao período de 01/10/1984 a 23/10/1985 observo que na
CTPS do Anexo 4, indica que a parte Recorrente era servente e não
frentista, não podendo lhe ser imputada a exposição a que os
frentistas estão expostos. Ocorre, no entanto, que o LTCAT indica
que a parte Autora exerceu a atividade que estava exposta aos
mesmos agentes prejudiciais à saúde que os frentistas estavam
submetidos.
Quanto ao período entre 29/04/1995 a 31/03/2011, segundo o LTCAT
presente aos autos,“ os gases e vapores de hidrocarbonetos foram
fortemente evidenciados durante a perícia com exposição permanente
a eles na função periciada, sem registro de qualquer sistema de
proteção coletiva no local ou individual fornecida ao Frentista de
posto de combustíveis durante todo o seu labor.”

Interposto incidente de uniformização pelo INSS, com fundamento no art. 14, § 1º, da
Lei nº 10.259/2001. Alega, em síntese, o recorrente que o acórdão vergastado diverge
do entendimento da 3ª Turma Recursal de Pernambuco no sentido de que o Formulário
assinado por Sindicato da categoria não se presta a provar a especialidade de tempo de
serviço.
O incidente de Uniformização, entretanto, não merece ser conhecido, mantendo-se em
tudo a decisão ora agravada.
Com efeito, no caso em apreço, a sentença afastou a idoneidade de todos os PPP´s
anexados aos autos referente a alguns períodos vindicados, porque foram sido
assinados por representantes dos sindicatos das categorias, os quais não têm a
competência para expedir validamente tais documentos.
Por seu turno, o acórdão impugnado acolheu o pedido com relação aos períodos de
01/10/1984 a 23/10/1985 29/04/1995 a 31/03/2011, porque o LTCAT presente nos
autos, assim como a CTPS e o laudo pericial, indicam que a parte autora exerceu a
atividade especial.
Observa-se que, da análise do acórdão recorrido, o Colegiado de Origem não se fundou
nos PPP’s (afastados pela sentença) para reconhecer as condições do labor especial do
autor, mas nas informações constantes no LTCAT, CTPS e laudo pericial.
Assim, se as razões do incidente não abrangem todos os fundamentos do acórdão
recorrido, configura-se hipótese passível de aplicação da Questão de Ordem nº 18 da
Turma Nacional de Uniformização, 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”.
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Pelas razões expostas, não conheço do incidente de uniformização de jurisprudência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém para
NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 10 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente
da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues
Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª
TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal
Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley
de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

8. 0513303-18.2016.4.05.8300
Recorrente: Everton Elias de Freitas
Advo/Proc: Defensoria Pública da União
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
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Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá
VOTO-EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
AUXÍLIO-DOENÇA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE
ENTENDIMENTO COM A TURMA RECURSAL DE SERGIPE.
CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA DE TESES JURÍDICAS. PRIMEIRO
TEMA: ATRASO NA MARCAÇÃO DA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. LAUDO
MÉDICO QUE CONCLUI PELO TÉRMINO DA INCAPACIDADE EM DATA
DETERMINADA. DÚVIDA SOBRE A DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
(DCB). SE DA FIXAÇÃO PREVISTA NO LAUDO OU DA EFETIVA
IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DA DEMORA NA
APRECIAÇÃO PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA
OU PRINCIPIOLÓGICA CAPAZ DE AUTORIZAR A PRORROGAÇÃO.
ARGUMENTOS EXÓGENOS AO PRÓPRIO DIREITO, NÃO PERMITINDO
QUE SE VENHA A PROTRAIR NO TEMPO A CONCESSÃO DO AUXÍLIODOENÇA POR FATORES ALHEIOS À CAUSA JURÍDICA DO INSTITUTO
(EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE). SEGUNDO TEMA: DANOS MORAIS
EM RAZÃO DA MARCAÇÃO DE PERÍCIA EM DATA LONGÍNQUA.
EXCESSO DE PRAZO QUE PODE ATINGIR O PATRIMÔNIO EXTRAPATRIMONIAL DO SEGURADO POR REPRESENTAR LESÃO A SUA
DIGNIDADE QUANDO INCOMPATÍVEL COM O TEMPO CONSIDERADO
RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO PELO INSS.
SITUAÇÃO, TODAVIA, QUE NÃO PERMITE O CONHECIMENTO DO
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DESCRITA NO PARADIGMA - BASEADA
EM QUADRO FÁTICO ONDE O BENEFÍCIO FOI CONCEDIDO - E A
CONCRETA - ONDE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DERAM PELA
INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA SUA CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA: CONHECER PARCIALMENTE DO
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO E, NO PONTO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
VOTO-EMENTA
1. Trata-se de Agravo Interno em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, interposto contra Acórdão da lavra da 3ª Turma Recursal da Seção
Judiciária de Pernambuco, que negou provimento a recurso inominado que discutia a
concessão de auxílio doença e a condenação do INSS em danos morais por haver
privado a parte de percepção do benefício por ter marcado perícia médica em data
longínqua. Transcrevo o v. acórdão no ponto:
No caso em tela, conforme conclusão pericial, a incapacidade laboral não foi verificada
(anexo 14), uma vez que o perito afirmou, expressamente, que o autor se encontra em
plenas condições de exercer qualquer atividade laboral, consoante excerto abaixo
transcrito:
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“3)O(a) periciando(a) é portador(a) de alguma doença, lesão, sequela ou deficiência
(indicar qual a doença e o respectivo CID)? Desde quando? (indique o perito data
provável).Resposta: Sim. Pós-operatório tardio de herniorrafia inguinal esquerda CID10: K 40.9, há um ano.
4)Em caso positivo, tal doença, lesão, sequela ou deficiência incapacita o(a)
periciando(a), no momento atual, para o desenvolvimento de atividades
laborativas?Resposta: Não.
18)Embora não exista incapacidade laborativa no momento atual, o(a) periciando(a)
já esteve, NO PASSADO, incapacitado(a) para exercer suas atividades laborativas?
Resposta: Sim. Durante a convalescença pós-operatória do tratamento cirúrgico
realizado (herniorrafia inguinal esquerda), operado em 06/10/2015 e que normalmente
tem um um período que varia entre 30 a 90 dias após a cirurgia.”
O laudo do perito do juízo se mostra bem fundamentado, mediante a descrição das
condições de saúde da parte autora, de conformidade com os elementos e as técnicas
usualmente aceitas para as perícias judiciais.
Da sua análise, depreende-se que o autor não se encontra incapacitado para o exercício
de sua atividade laboral.
Ademais, o autor, ao tempo em que se encontrava incapaz, percebeu auxílio-doença,
não sendo hipótese de pagamento de atrasados.
Ressalte-se que, segundo a jurisprudência pacífica desta Turma Recursal, não é
possível o reconhecimento da incapacidade laboral com base exclusivamente em laudos
particulares, emitidos de forma unilateral por uma das partes.
No que tange à pretensão de receber indenização, porquanto teria sido privado do direito
a retornar ao trabalho, tal pleito não merece guarida. Explico.
O autor teve o benefício concedido por prazo bem definido, em razão de sua
convalescença pós-operatória. Como é consabido, o requerimento administrativo de
benefício não gera qualquer direito ao segurado. Como bem assinalado pelo magistrado
sentenciante, embora seja censurável a conduta do INSS de designar perícias para datas
longínquas, não cabe ao ente público conceder altas médicas.
Qualquer embaraço ao retorno para o trabalho pelo empregador se esgota no âmbito da
relação laboral, cabendo, eventual dano, ser discutido na Justiça Especializada.
Ao INSS compete exclusivamente verificar se é devido o pagamento de atrasados no
período de convalescença pós-operatória e durante que período tal pagamento é devido,
devendo arcar com os encargos moratórios próprios, como medida de compensação por
tal atraso. Nada mais.
Assim, a meu ver, nenhuma censura merece a sentença recorrida.
2. Do acórdão mencionado, foi diretamente interposto o Pedido de Uniformização
Regional, tendo a parte autora suscitado divergência de teses com a Turma Regional de
Sergipe, podendo o pleito ser resumido pela citação que adiante se faz:
A Terceira Turma Recursal da Pernambuco entendeu que, em razão do autor,
atualmente, não se encontrar incapacitado para o exercício de sua atividade laboral, não
teria direito ao auxílio-doença nem aos atrasados, uma vez que recebeu o benefício no
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tempo que era devido, bem como o prazo em que o autor teve o benefício concedido foi
bem definido, não sendo hipótese de pagamento de indenização por danos morais.
A Primeira Turma Recursal de Sergipe, por outro lado, entende que, nesses casos, é
devido ao autor, a título de dano material, o pagamento do auxílio-doença no período
correspondente à DCB (data de cessação do benefício) e a data da realização da perícia
médica administrativa. E que os danos morais são inegavelmente devidos, pois o autor
ficou privado de verba alimentar necessária à sua sobrevivência.
3. O incidente de Uniformização, entretanto, não foi admitido na origem e, igualmente,
após a interposição de agravo de instrumento destinado a promover sua subida, recebeu
juízo de prelibação desfavorável, dessa feita, pelo Senhor Presidente da e. Turma
Regional de Uniformização da 5ª Região. Nada obstante, o incidente merece ser
conhecido, com a reversão, venia concessa, da decisão ora desafiada no agravo interno.
4. Com efeito, as matérias que foram objeto de discussão no Pedido de Uniformização
Regional não necessitam de qualquer revolvimento do conjunto probatório que foi
apurado anteriormente, qual seja: a) houve efetiva demora na marcação de perícia
administrativa quando da tramitação do requerimento administrativo para concessão do
auxílio-doença; b) o laudo do INSS, posteriormente confirmado pelo perito judicial,
fixou prazo determinado de incapacidade para o autor.
5. A partir daí, encontram-se lançadas as bases para a discussão das teses que constam,
de fato, tanto no acórdão impugnado como no paradigma, a saber: a) é possível protrair
o início do benefício (DIB) para quando o benefício foi efetivamente implementado, por
se considerar que a parte não poderia ser prejudicada pela demora na designação da
perícia; b) se cabem danos morais em decorrência do mencionado atraso.
6. Para melhor compreensão e sistematicidade, analiso a insurgênia em função das teses
que foram nele suscitadas para, após, retornar à proclamação lógica sobre o
conhecimento e o mérito do mesmo:
PRIMEIRO TEMA - ATRASO NA MARCAÇÃO DE PERÍCIAS:
POSSIBILIDADE DE PROTRAIR NO TEMPO A DATA DE CESSAÇÃO DO
BENEFÍCIO (DCB) EM RAZÃO DESSA DEMORA.
7. O acórdão recorrido é peremptório em reconhecer que o atraso na marcação da
perícia, conquanto seja considerado prática censurável, não tem o condão de acarretar a
mudança na DIB. Em contrapartida, o acórdão paradigma declara:
A despeito disso, a perícia médica administrativa somente foi realizada em 25/04/2016,
cerca de 4 meses após o requerimento, havendo o perito concluído pela cessação da
incapacidade em 19/01/2016, o que acabou condicionando o INSS quanto à DCB
quando da concessão do benefício (anexo 5).
Ora, estando a segurada impedida de retornar ao seu trabalho, não deve ela suportar o
ônus do tempo desarrazoado transcorrido entre o requerimento administrativo e a
efetiva decisão da autarquia, razão pela qual a data de cessação do benefício deve
corresponder, in casu, à da perícia médica administrativa, uma vez que apenas neste
momento a empresa à qual a autora é vinculada tomou conhecimento da recuperação da
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capacidade laboral da empregada, ora demandante, e promoveu o restabelecimento do
seu contrato de trabalho.
8. O acórdão paradigma trata, no ponto, de matéria exclusivamente de direito e
apresenta a necessária similitude fática que permite concluir pela existência de tese a
uniformizar em âmbito regional. Por outro lado, vê-se que as questões ora trazidas à
colação forma expressamente debatidas por ocasião do acórdão impugnado, razão pela
qual se consideram devidamente pré-questionadas nos termos da Questão de Ordem 36
da TNU.
9. O caso é, portanto, de conhecimento dessa parte da insurêngia pelos motivos acima
destacados.
10. As teses trazidas à colação cuidam de posições diametralmente opostas, como se
percebe. Nada obstante, melhor razão assiste ao argumento divisado no acórdão
recorrido, segundo o qual, não é possível protrair o início do benefício, mesmo a
despeito da demora na marcação da perícia. É que, como sabido, o benefício
previdenciário destina-se exclusivamente a garantir proteção àqueles que passam por
situação de vulnerabilidade, programável, como é o caso da aposentadoria por
contribuição, ou não, como de regra acontece com o auxílio-doença.
11. Em todo caso, a causa eficiente que serve como fato gerador do benefício é a
existência de tal situação de necessidade a ser coberta pela prestação previdenciária. No
caso do auxílio-doença, ela vem a ser, nos termos do art. 59, da Lei 8.213/91, a
incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do interessado por mais de 15
(quinze) dias consecutivos. Logo, não havendo mais incapacidade para o trabalho a ser
amparada pelo Regime, impossível se faz prorrogar o benefício por motivos exógenos a
seus requisitos de concessão.
12. Nesses termos, correto afigura-se a conclusão de que o atraso da perícia em nada
mudaria a lógica por detrás da concessão do benefício. Se havia prazo fixo para o
restabelecimento, o atraso interno na concessão não altera a causa jurídica eficiente para
seu gozo. Por outras palavras, admitir a dilação no período de fruição do benefício por
motivos atrelados ao atraso na tramitação do benefício significaria a imposição pelo
Judiciário de hipótese não prevista em lei - logo, também sem a respectiva base de
custeio - para pagamento de benefício previdenciário.
13. Observe-se, ademais, que a admitir tal possibilidade, abre-se verdadeira caixa de
pandora para a Administração, pois todo e qualquer atraso estaria em tese habilitado a
ensejar o pagamento adicional do benefício pelo período respectivo (ubi eadem ratio ibi
idem jus). Desse modo, é possível dizer que a questão, de fato, resolve-se internamente,
como consignou o acórdão recorrido, pelo eventual pagamento de juros em decorrência
do atraso, ou mesmo do dano mor, formas legítimas e sistematicamente previstas no
ordenamento jurídico para reparar eventuais danos causados pela mora da
administração; porém não o acréscimo de verba principal por causa alheia ao instituto.
14. Por tais razões, no ponto, admito o Pedido de Uniformização, porém para lhe negar
provimento.
SEGUNDO TEMA -POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
EM RAZÃO NO ATRASO DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELO INSS.
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15. Como já antecipado acima, diferente será a resposta a ser dada no relativo ao dano
moral postulado. Aqui, sim, o atraso do INSS é relevante e gera, como consequência, o
dano moral que, entretanto, depende da análise concreta do caso; ou seja, da verificação
pontual do “tamanho” do atraso. Eventual demora de dias, apenas, claro que não
ensejará danos morais; algo mais dilatado, entretanto, já o poderia ser.
16. A admissão do dano moral pelos ordenamentos jurídicos foi fruto de um processo
complexo e demorado. A ausência do reflexo econômico foi invocada, por muito tempo,
como causa impeditiva de ressarcimento por lesões de índole moral. No Direito
brasileiro, somente após a Constituição de 1988 é que o tema foi finalmente pacificado,
pois, até sua promulgação, como bem se sabe, ainda se debatia sobre o cabimento ou
não do dano moral (vide: DO COUTO E SILVA, Clóvis. A obrigação como processo.
Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 137).
17. A valorização da pessoa humana, como consequência desse processo histórico,
ainda in fieri, demandou a incorporação de instrumentos apropriados para permitir sua
proteção não apenas em termos formais, mas sobretudo numa dimensão fática, na vida
real e fenomênica. Sob o influxo dos danos morais ocorreu, deu-se definitivamente, no
âmbito da responsabilidade civil, essa proteção à pessoa, passando-se a reparar
igualmente aquele patrimônio jurídico inicialmente não expressado em dinheiro
(vide: FRANZONI, Massimo. Trattato della responsabilità civile: il danno risarcibile.
Op. cit., p. 5).
18. Hoje, os danos morais são compreendidos sob a dinâmica dos princípios e normas
constitucionais destinadas à proteção do ser humano, os ordenamentos jurídicos vêm se
alinhando cada vez mais no sentido de que a simples agressão ao ser humano, ou à sua
vida privada, já constitui lesão passível de ser reparada, independentemente de qualquer
resultado físico. Por outras palavras, o dano moral, atualmente, é entendido dentro de
uma perspectiva normativa-constitucional, como revela Maria Celina Bodin de Moraes:
O desenvolvimento dos estudos sobre o dano moral mostra, de fato, essa evolução. Em
sua feição inicial, ele era definido sob uma ótica subjetiva, ou seja, caracterizava-se pela
dor interna suportada pelo indivíduo em virtude do malbaratamento de seus valores
íntimos. Com o tempo, passou-se a concebê-lo sob um prisma objetivo, a saber, em
decorrência da simples ofensa a certos direitos tutelados pelo ordenamento jurídico.
(MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civilconstitucional dos danos-morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 132-133).
19. Isso considerado, é preciso destacar que, como regra geral, portanto, não se deve
condenar o INSS por danos morais em razão do indeferimento de benefícios
previdenciários. Isso porque sua atividade, enquanto órgão estatal destinado a apreciar
tais pedidos, não pode ser sindicada em seu mérito se exercida com razoabilidade e,
obviamente, sem excessos. Por outras palavras, a independência dos Poderes garante
que a análise de mérito levada a efeito pela Autarquia Previdenciária seja soberana para
esses fins.
20. Isso quer dizer que, nada obstante passível de revisão pelo Poder Judiciário das
conclusões do INSS, não se pode dizer que haja ilícito ou antijuridicidade por si
somente quando há divergência de posição entre o INSS e o Poder Judiciário. Assim,
246

ainda que o Estado-juiz diga que houve erro da administração ao apreciar o pedido da
parte, por ser uma análise discricionária desta não pode aquele concluir pela existência
de dano moral a partir dai, excetuando-se, por óbvio, as situações onde exista dolo,
fraude à lei, abuso de poder etc.
21. Portanto, se, no exercício de sua atividade ordinária de apreciação para os fins de
deferimento de benefícios, o INSS atua de modo livre, com plena discricionariedade,
isso não significa dizer que se autoriza uma conduta arbitrária por parte dele. Logo, por
exemplo, quando age de modo abusivo, em franco afastamento ao conjunto probatório
existente no procedimento administrativo, eventual denegação poderá importar
condenação por danos morais em razão da prática de abuso de direito tal qual definido
no art. 186 do Código Civil.
22. Nesses mesmos termos, o atraso imoderado da definição do procedimento pode ser
considerado como causa apta a ensejar a condenação em danos morais ante a
desestabilização que provoca naquela parte, de regra hipossuficiente, que sofre abalo a
sua dignidade por não ter uma resposta estatal em prazo adequado de pleito tão
importante pata sua sobrevivência. Aqui, cabe, com Alexandre Dumas, verberar que: “a
incerteza é o pior de todos os suplícios”. Essa é a razão do dano causado à pessoa: a
indefinição que a Administração cria para a pessoa e que, sim, afronta sua dignidade.
23. O tema, por sinal, já foi objeto de debate no âmbito da Turma Nacional de
Uniformização que chancelou a tese em acórdão relatado pelo Senhor Juiz Federal
Paulo Ernane Moreira Barros, nos autos do PEDILEF 2010.72.52.001944-1, Publicado
no DOU em 15.08.2014, verbis:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE RE.
SUSPENSÃO DE BENEFICIO. ALTA PROGRAMADA. DEMORA NA
DESIGNAÇÃO DE NOVA PERICIA REQUERIDA PELO SEGURADO. DANOS
MORAIS. INCIDENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de incidente de uniformização interposto pelo INSS em face de acórdão da
Terceira Turma Recursal da Seção Judiciaria de Santa Catarina, que reformou a
sentença de primeiro grau e o condenou em danos morais na importância de R$ 3.000
(três mil reais), por haver suspenso o beneficio da parte autora, em razão de demora na
marcação da pericia.
2. Alega, em síntese, que o acórdão recorrido contraria o entendimento das Turmas
Recursais da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal, que consideram
necessária a demonstração do dano moral para a concessão de indenização, enquanto o
r. acórdão considerou presumido o prejuízo, nos casos em que ha a suspensão indevida
do beneficio pela chamada alta programada. Aduz que não pretende rediscutir as provas
produzidas em juízo, mas sim apresentar a tese jurídica de que a simples suspensão do
beneficio previdenciário não da ensejo a condenação em danos morais, como regra
geral, a qual não foi observada no acórdão impugnado.
3. O incidente não foi admitido na origem, sob o fundamento de que a verificação
quanto a ocorrência de dano moral ou quanto a ausência de excludente de
responsabilidade estatal conduziriam ao reexame das provas produzidas no processo, o
que não e cabível em sede de uniformização de jurisprudência.
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4. Processo distribuído a esta relatoria pela via do agravo.
5. Com a devida venia ao entendimento da Presidencia da TR de Santa Catarina, a
divergência esta bem configurada, uma vez que o acórdão recorrido se funda na
premissa de que o dano moral, in casu, seria presumido, ao passo que os acórdãos
trazidos como paradigma da divergência, são todos no sentido de que o dano moral teria
de ser demonstrado em cada caso. Não se trata de reexame da prova, uma vez que não
há controvérsia quanto aos fatos em si. Assim, presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso.
6. Quanto ao mérito, entretanto, nenhuma razão assiste ao recorrente. A realização de
pericias medicas e tarefa ínsita a atividade da autarquia, dela advindo resultados
favoráveis ou desfavoráveis ao administrado, sem que disso decorra, necessariamente, o
dever de indenizar. Não é correto, portanto, o raciocínio segundo o qual a mera
suspensão do beneficio previdenciário, ainda que por meio da chamada "alta
programada" possa gerar o dever de indenizar. Entretanto, a negativa por parte da
autarquia, ou mesmo a demora demasiada em realizar nova pericia medica, quando
requerida por aquele segurado cuja incapacidade tenha persistido após a alta
programada, pode sim configurar conduta irregular e abusiva, gerando, via de
consequência, o dever de indenizar.
7. O procedimento conhecido como alta programada tem sido considerado irregular, por
ofensa ao art. 62 da Lei no. 8.213/91, por entender imprescindível a prévia realização de
pericia medica. Da minha parte, tenho que o referido procedimento, em si, não traduz
nenhuma irregularidade, desde que a autarquia assegure aquele segurado que ainda não
se encontra em condições de retornar ao trabalho, a realização de nova pericia medica,
antes do termo assinalado para termino do auxilio-doença. Dito em outras palavras,
tenho compreendido que a questão se resolve pela distribuição de ônus, competindo ao
segurado que não se sinta apto a retornar ao labor o ônus de requerer nova pericia antes
do termo final assinalado pela autarquia; ja a esta cabe o ônus de manter o beneficio ate
a realização da nova pericia. Se o segurado não requer nova pericia, tem-se por
consumada a recuperação da capacidade laboral.
8. No caso em estudo e necessário considerar que o r. acordo proferido pela Turma de
origem realizou analise atenta dos fatores que geraram o dano moral. O exame da
questão posta realizado por aquele Colegiado trouxe a percepção de que o dano causado
a parte não se deu pela mera suspensão do beneficio, mas por não ter a autarquia
proporcionado ao segurado o direito que lhe e assegurado de não ter o seu beneficio
suspenso, a não ser mediante a realização de nova pericia medica, na qual se constate a
sua recuperação e a consequente aptidão para o labor.
9. Adoção do entendimento assente no Superior Tribunal de Justica, no sentido de que
não se ha que falar em prova do dano moral, mas na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, o sentimento intimo que o ensejam.
10. Ante o exposto conheço, porem nego provimento ao incidente de uniformização de
jurisprudência.
24. Nada obstante tudo isso, vê-se que o pressuposto fático do acórdão paradigma como o da própria TNU - é o de que a parte teria direito ao benefício. E estão
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absolutamente corretos em assim proclamarem. Nesse caso, o dano moral encontra-se
indissociavelmente atrelado ao direito de gozar de um benefício previdenciário. O
impacto do tempo na marcação de perícias, com efeito, so se mostraria danoso,
moralmente falando, se a parte fosse, por derradeiro, temporalmente privada de goza-lo
por ineficiência ou descaso da administração.
25. Se, contudo, nada há a ser concedido a título de pagamento previdenciário,
como veio a ser concluído pelas instâncias soberanas para a análise dos fatos, não há o
que se indenizar a título de dano moral, porque, naturalmente, não houve menoscabo ao
patrimônio imaterial da parte que, nada tendo a receber, não pode dizer que resultou
temporalmente privada de sua percepção. Admitir conclusão contrária seria
chancelar por via oblíqua forma de responsabilidade civil sem dano, o que não é
autorizado pela melhor doutrina.
26. Nesses termos, parece ser inevitável concluir pela ausência de similitude fática entre
a situação concreta e a paradigma, pois distintos os substratos de realidade que se
escoram para aplicar o direito. Não havendo identidade de situações, como sabido, não
há tese a uniformiar precisamente porque diante da desigualdade, conclusões
assimétricas se impõem.
Mercê das considerações acima apontadas, CONHEÇO O AGRAVO INTERNO
PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO DE MANEIRA A CONHECER
EM PARTE O PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO E, NO PONTO,
NEGAR-LHE PROVIENTO .
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 O AGRAVO INTERNO PARA, por
maioria, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do relatório e votos
proferidos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 17 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, conhecer do agravo, e, por maioria, dar-lhe parcial provimento,
vencido nesta parte Dr. Gilton, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos.
Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN,
Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de
Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho –
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Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE,
Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo
Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá–
Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

9. 0505399-53.2016.4.05.8200
Recorrente: Rozilda Angelo de Brito
Adv./ Proc..: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4007)
Recorrido: INSS
Adv./ Proc.: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá
VOTO-EMENTA
SEGURIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE
ENTENDIMENTO COM A TURMA RECURSAL DO RIO GRANDE DO
NORTE NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - MESMO QUANDO O PROGNÓSTICO DE
RECUPERAÇÃO SEJA INFERIOR AO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM N. 24 DA TNU. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, interposto contra Acórdão da lavra da Turma Recursal da Seção
Judiciária do Paraíba, que negou provimento a recurso inominado, uma vez não haver
impedimento de longo prazo de natureza física ou mental da parte autora. Transcrevo:
Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que julgou
improcedente pedido de concessão benefício assistencial ao deficiente,
considerando não haver impedimento de longo prazo de natureza física ou
mental. Parte autora, ora recorrente, alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência, devendo
ser anulada a sentença para tal fim, e, no mérito, pugna pela reforma da
sentença.
Rejeita-se a preliminar suscitada, haja vista não restar configurado
qualquer cerceamento de defesa tendo em vista que a parte autora pugna
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pela realização de audiência para comprovar o requisito da incapacidade,
requisito este cuja ausência restou demonstrada a partir da análise do
laudo do perito judicial, tornando-se desnecessária, portanto, a realização
da audiência eis que o fim a que se pretende já restou atendido mediante
outro meio de prova, qual seja, o pericial. Segundo entendimento do STJ:
"Não há falar em violação do art. 435 do CPC, por alegado cerceamento
de defesa, porquanto, tendo o juiz, destinatário da prova, decidido, com
base nos elementos de que dispunha, pela desnecessidade de realização de
novas provas em audiência (...)” (AgRg no Ag 1378796/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe
10/08/2012).
Constata-se do laudo pericial que a parte autora, com 44 anos de idade,
faxineira, é portadora de moderada sinovite do tornozelo esquerdo,
sequela de fratura com ferimento ainda não cicatrizado, acarretando-lhe
incapacidade temporária para o exercício de sua atividade habitual,
evidenciada em 27/07/2016, com estimativa de recuperação de sua
capacidade laborativa de 120 (cento e vinte) dias, tempo necessário para
realização de tratamento medicamentoso e fisioterápico.
Destarte, não resta preenchido o requisito de que o impedimento seja de
longo prazo, ou seja, tenha duração mínima de dois anos ou, caso não
seja possível prever a sua duração, que exista possibilidade de que ele se
estenda por longo prazo, conforme estabelecido no art. 20, § 10, da
referida lei e no art. 16, § 6º, do Decreto n.º 6.214/07, na redação dada
pelo Decreto n.º 7.617/11. Sentença que se mantém pelos seus
fundamentos.
Interposto incidente de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, §
1º, da Lei nº 10.259/2001. Alega, em síntese, a recorrente que o acórdão vergastado
diverge do entendimento da Turma Recursal do Rio Grande do Norte que entende que
apesar a opção do legislador pela fixação do prazo de 2 anos para fins de caracterização
do impedimento de longo prazo, a TNU segue professando o entendimento de que a
incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício, assim
pouco importa que a temporariedade do quadro incapacitante seja demasiada curta ou
mais extensa, visto que a jurisprudência daquela Turma não estabelece um parâmetro.
O incidente de Uniformização, entretanto, não merece ser conhecido, mantendo-se em
tudo a decisão ora agravada.
Com efeito, acerca do tema, a Turma Nacional de Uniformização – TNU, no PEDILEF
nº 0073261-.97.2014.4.03.6301 (TEMA 173 TNU), fixou a seguinte tese representativa
da controvérsia: “para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente
com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no
caso concreto, desde a data do início da sua caracterização”.
À luz desta orientação, cotejando-se com os argumentos esposados no acórdão
251

vergastado, infiro que a decisão combatida encontra-se em perfeita sintonia com a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, atraindo, à espécie, por simetria, a
aplicação da Questão de Ordem n.º 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. (Aprovada na
5ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, dos dias 13 e 14.09.2010).”
Pelas razões expostas, não conheço do incidente de uniformização de jurisprudência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL, porém
para NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 10 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por,
por maioria, conhecer e negar provimento ao agravo, vencidos Dr. Gilton Batista
Brito e Dr. Carlos Wagner, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs.
Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz
Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de
Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE,
Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo
Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá–
Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

10. 0518991-58.2016.4.05.8300
Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
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Recorrido(a): Inácio Francisco da Silva
Advogada: Maria do Socorro e Souza Barros (PE017283D)
Origem: 1ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá

VOTO-EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO COM A 2ª. TURMA
RECURSAL DE PERNAMBUCO NO TOCANTE À METODOLOGIA DE
AFERIÇÃO DO AGENTE NOCIVO RUÍDO A PARTIR DE 19/11/2003.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE
RECONHECEU A ESPECIALIDADE SOMENTE ATÉ 05/03/1997. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, interposto contra Acórdão da lavra da 1ª Turma Recursal da Seção
Judiciária de Pernambuco, que corrigiu o erro material da sentença (data de início de
vínculo empregatício), mantendo os demais pontos da decisão, reconhecendo como
especial os períodos compreendidos entre 28-07-1987 e 11-06-1991 e de 07-10-1991 e
05-03-1997, tendo em vista a comprovação da exposição constante do autor a ruído
maior que 85 dB conforme, no referido período.
De início, valho-me de trecho do acórdão que reputo pertinente para estabelecer balizas
que fundamentarão a presente decisão. Vejamos:
“(...)Assim, em relação ao agente ruído, até 05/03/1997 o limite de
tolerância era de 80dB(A); de 06/03/1997 a 18/11/2003, o limite de
tolerância era de 90dB(A); e a partir de 19/11/2003, passou a ser de
85dB(A).
A sentença não merece reparos nessa parte, uma vez que a
especialidade foi reconhecida somente até 05/03/1997, quando o limite
de tolerância era de 80 dB(A). Conforme o PPP referente ao período
(anexo 5, página 1), o autor esteve submetido a ruído constante, maior
que 85 dB.”
Interposto incidente de uniformização pelo INSS, com fundamento no art. 14, § 1º, da
Lei nº 10.259/2001. Alega, em síntese, o recorrente que o acórdão vergastado diverge
do entendimento da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco que defende
a necessidade de que a metodologia para avaliação do ruído a partir de 19/11/2003
esteja em conformidade com as definidas NHO-01 da FUNDACENTRO (IN 45/2010,
art. 239, IV).
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Verifica-se, de plano, que falece ao recorrente o interesse recursal. O acórdão
impugnado, diferentemente do que alega o recorrente, consignou, em sua
fundamentação, que a sentença prolatada pelo juízo a quo julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, apenas, para o fim de determinar ao INSS que
averbe em favor do autor, como tempo especial, com aplicação do fator multiplicador
1,4 (um vírgula quatro), os períodos laborados entre 28/07/1987 a 11/06/1991 e
01/01/1993 a 05/03/1997.
De outro modo, a autarquia federal insurge-se contra a técnica utilizada para avaliação
dos níveis de ruído a fim de reavalia-los a partir de 19-11-2003, utilizando-se como
parâmetro a NHO-01 da FUNDACENTRO (IN 45/2010, art. 239, IV).
Portanto, resta evidente que um eventual provimento do recurso não trará qualquer
efeito prático, até porque o acolhimento do Pedido de Uniformização não afastará o
reconhecimento do exercício da atividade especial pelo autor dos períodos
compreendidos entre 28-07-1987 e 11-06-1991 e de 07-10-1991 e 05-03-1997 fixados
na sentença.
Pelas razões expostas, não conheço do incidente de uniformização de jurisprudência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém para
NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 10 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
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Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

11. 0501952-79.2015.4.05.8204
Recorrente: Eva Raimundo de Oliveira Fabricio
Adv./ Proc: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4007)
Recorrido: INSS
Adv./ Proc.: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relator: Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá

VOTO-EMENTA
SEGURIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE
ENTENDIMENTO COM A TURMA RECURSAL DO RIO GRANDE DO
NORTE NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - MESMO QUANDO O PROGNÓSTICO DE
RECUPERAÇÃO SEJA INFERIOR AO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM N. 24 DA TNU. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental em sede de Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, interposto contra Acórdão da lavra da Turma Recursal da Seção
Judiciária do Paraíba, que negou provimento a recurso inominado, uma vez não haver
impedimento de longo prazo de natureza física ou mental da parte autora. Transcrevo:
Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que julgou
improcedente pedido de concessão benefício assistencial ao deficiente,
considerando não haver impedimento de longo prazo de natureza física
ou mental.
Constata-se do laudo pericial que a parte autora, com 42 anos de
idade, agricultura, é portadora de Transtorno depressivo moderado,
havendo incapacidade laborativa total e temporária, sendo indicado
um prazo de seis meses para recuperação, sendo o tratamento
fornecido pelo SUS. Esclareceu o perito que a periciada já se encontra
fazendo acompanhamento psiquiátrico.
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Interposto incidente de uniformização pela parte autora, com fundamento no art. 14, §
1º, da Lei nº 10.259/2001. Alega, em síntese, a recorrente que o acórdão vergastado
diverge do entendimento da Turma Recursal do Rio Grande do Norte que entende que
apesar a opção do legislador pela fixação do prazo de 2 anos para fins de caracterização
do impedimento de longo prazo, a TNU segue professando o entendimento de que a
incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício, assim
pouco importa que a temporariedade do quadro incapacitante seja demasiada curta ou
mais extensa, visto que a jurisprudência daquela Turma não estabelece um parâmetro.
O incidente de Uniformização, entretanto, não merece ser conhecido, mantendo-se em
tudo a decisão ora agravada.
Com efeito, acerca do tema, a Turma Nacional de Uniformização – TNU, no PEDILEF
nº 0073261-.97.2014.4.03.6301 (TEMA 173 TNU), fixou a seguinte tese representativa
da controvérsia: “para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente
com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no
caso concreto, desde a data do início da sua caracterização”.
À luz desta orientação, cotejando-se com os argumentos esposados no acórdão
vergastado, infiro que a decisão combatida encontra-se em perfeita sintonia com a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, atraindo, à espécie, por simetria, a
aplicação da Questão de Ordem n.º 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. (Aprovada na
5ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, dos dias 13 e 14.09.2010).”
Pelas razões expostas, não conheço do incidente de uniformização de jurisprudência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL, porém
para NEGAR-LHE provimento nos termos do relatório e votos proferidos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 10 de dezembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
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apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por, por maioria, conhecer e negar provimento ao agravo, vencidos
Dr. Gilton Batista Brito e Dr. Carlos Wagner, nos termos do voto do relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira
– Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

RELATOR GILTON BATISTA BRITO – PRESIDENTE DA TR/SE
1. 0510163-51.2017.4.05.8102
Recorrente: Francisco Severino da Silva Santana
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido: União Federal
Adv/proc: Procuradoria da Fazenda Nacional
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE POR
CONSIDERAR CONVERGENTE A DECISÃO RECORRIDA COM
JURISPRUDÊNCIA DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
COBRANÇA
TRIBUTÁRIA
ADMINISTRATIVA BASEADA EM USO FRAUDULENTO DE CADASTRO DE
PESSOA FÍSICA - CPF. DANO MORAL. TRÂMITE OBSTADO NA ORIGEM
POR PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE NÃO INVOCA LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFRONTAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA EM INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. RECURSO
IMPROVIDO.
VOTO
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Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da
Presidência da Terceira Turma Recursal do Ceará (anexo 24) que não admitiu o
pedido de uniformização regional, por considerar necessário o reexame da prova.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 42):
“O acórdão negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora,
afastando o direito a indenização por danos morais.
Argumenta o recorrente que faz jus à indenização por danos morais. Colaciona
paradigma da TR/RN (0515153-35.2015.4.05.8400) e da TR/SE (050146205.2016.4.05.8501) alegando atender aos requisitos dispostos no artigo 14, da Lei nº
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido
Consoante dispõe o artigo 14, “caput”, da Lei nº 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 de turmas de diferentes Regiões ou
da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será
julgada por Turma de Uniformização, integrada por Juízes de Turma Recursais, sob a
presidência do Coordenador da Justiça Federal”.
No caso concreto, observa-se tanto do acórdão como da sentença que não foi a União
quem deu causa ao dano perpetrado contra a parte autora, mas o terceiro que utilizou
seu CPF para emitir declaração de imposto de renda fraudulenta, gerando um débito em
seu desfavor, tendo a Turma Recursal concluído que os atos praticados pela Fazenda
Nacional foram plenamente legítimos, vez que a cobrança de débito constitui exercício
regular do direito do credor tendente à satisfação do crédito.
Entendeu o colegiado, ao final, que não haveria que se falar em recebimento de
indenização por danos morais, ante a ausência dos pressupostos para a configuração do
dever de reparação amparado na responsabilidade civil.
Pois bem, sobre a matéria em discussão esta TRU firmou o entendimento de que as
fraudes cometidas por terceiros contra suas vítimas, embora sejam efetuadas através da
base de dados da Receita Federal, não implica responsabilidade do órgão estatal por
esse fato, mercê do rompimento do nexo causal. Ressalvou-se, no entanto, a
possibilidade de considerar presente o dever de indenizar por fator diverso, qual seja, a
258

incúria em dar resposta ao pedido da parte em regularizar sua situação fiscal, fato este
que deve ser considerado em cada caso concreto."
Em seguida, o pronunciamento invocou precedentes desta Turma Regional,
reproduzindo trecho de ementa:
"TRIBUTÁRIO E CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUINTE EM
DÍVIDA ATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE
DECORRE DE ATO FRAUDULENTO PRATICADO POR TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO QUE SE INICIA APENAS QUANDO
COMUNICADA DA FRAUDE E NÃO ADOTA, EM TEMPO RAZOÁVEL, AS
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. NÃO CABIMENTO DA IDEIA DE DANO IN RE
IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL QUE MELHOR SE AFIRMA COMO “POR
CULPA DA ADMNISTRAÇÃO”. DANOS MORAIS QUE EXIGEM A ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO EXISTENTE NO CASO CONCRETO. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO”. (PROCESSO 050418533.2016.4.05.8101, 17-9-2017).
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
TRIBUTÁRIO E CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUINTE EM
DÍVIDA ATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE
DECORRE DE ATO FRAUDULENTO PRATICADO POR TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO QUE SE INICIA APENAS QUANDO
COMUNICADA DA FRAUDE E NÃO ADOTA, EM TEMPO RAZOÁVEL, AS
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. NÃO CABIMENTO DA IDEIA DE DANO IN RE
IPSA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE REGIONAL. INCIDÊNCIA DA
QUESTÃO DE ORDEM N° 13 DA TNU. NÃO CONHECImento”. (Processo
0506291-02.2015.4.05.8101, 27-11-2017).
Infere-se, pois, que o Acórdão recorrido encontra-se na mesma linha de entendimento
desta Corte Regional, pelo que deve ser aplicado, por analogia, o enunciado da Questão
de Ordem nº 13 da Turma Nacional de Uniformização, 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'."
O conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância entre o
acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões postas em
confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e conclusões diversas
na interpretação do mesmo dispositivo de lei federal, conforme exigido no artigo 14 da
Lei 10.259/2001.
No caso, a rigor, o conhecimento do incidente é inviável, pois o acórdão impugnado não
menciona sequer implicitamente legislação federal violada, diferentemente do acórdão
paradigma, exarado pela Turma Regional do Rio Grande do Norte, que invoca regras do
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Código Civil. Igualmente, a peça de uniformização na cita dispositivo normativo
infraconstitucional, mas, sim, o artigo 5º, X, da Constituição de 88.
O único fundamento jurídico apontado na decisão da Terceira Turma Regional do Ceará
está centrado na Constituição Federal, precisamente o artigo 37, § 6º, apontado na peça
de uniformização.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

2. 0501513-76.2017.4.05.8405
Recorrente: Edmilson Rafael de Lira
Advogado: Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho – OAB/ PB 008407
Recorrido: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
___________________________________________________________`
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
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AUSÊNCIA DE CONFRONTAÇÃO DE TESES. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS NA INSTÂNCIA UNIFORMIZADORA. RECURSO
IMPROVIDO.
VOTO
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da
Presidência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 28) que não admitiu
o pedido de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 32):
“Cuida-se de agravo contra decisão da TR/RN que inadmitiu incidente de
uniformização regional de jurisprudência interposto pelo autor, com fundamento na
Questão de Ordem nº 13 da TNU.
O acórdão impugnado manteve sentença que julgou improcedente pedido de concessão
de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em virtude da
inexistência de incapacidade laborativa.
Decido.
Nos termos do artigo 14, “caput”, da Lei nº 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”.
No caso análise observo que o recorrente não colacionou nenhum paradigma necessário
para o acolhimento do pedido de uniformização, tendo apenas transcrito em sua petição
trechos de decisões do STF em relação ao tema direito adquirido no ramo
previdenciário.
(...)
Ademais, impende ressaltar que existe ainda outro óbice ao provimento do pedido de
uniformização regional de jurisprudência, consubstanciado na Súmula 42 da TNU,
mercê do colegiado ter decidido a questão com base no conjunto probatório constantes
dos autos, notadamente no laudo pericial.”
Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões
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postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.
No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, uma vez que a peça não
apresenta decisão paradigma, ou seja, inexistem teses jurídicas diversas a serem
unificadas, mas, sim, pretensão de reanálise baseada em suporte fático-probatório
produzido, o que é inviável na instância uniformizadora.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

3. 0521404-96.2015.4.05.8100
Recorrente: Francisco Antonio de Souza
Advogado: Luiz Carlos de Brito – OAB/CE 020617
Recorrido: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
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AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU A UNIFORMIZAÇÃO.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. IMPEDIMENTO DE LONGO
PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE INVOCA O TEOR DA PROVA
PRODUZIDA. AUSÊNCIA NA PEÇA QUE VEICULA O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE FONTE NOS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. INDICAÇÃO NA PEÇA RECURSAL SEGUINTE QUE NÃO
SUPRE A DEFICIÊNCIA ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS NA INSTÂNCIA UNIFORMIZADORA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da
Presidência da Terceira Turma Recursal do Ceará (anexo 63) que não admitiu o
pedido de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 79):
“O acórdão impugnado negou provimento ao pedido de concessão do benefício
assistencial, em razão da ausência de impedimento de longo prazo.
O agravante alega ser portador de doença que o incapacita total e definitivamente.
Transcreve julgados da TR/SE (0502070-74.2014.4.05.8500), da TR/RN (050025080.2015.4.05.8404 e 2008.84.00.503087-1) e outros da TNU e do TRF da 4ª Região,
alegando atender aos requisitos dispostos no artigo 14, da Lei nº 10.259/2001,
autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas
por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, em feitio a evitar
soluções jurídicas divergentes para casos similares.
No caso em análise não restaram satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
visto que a mera transcrição de acórdão indicado como paradigma, sem a indicação da
fonte de onde foi extraído, revela-se insuficiente a demonstração da divergência
jurisprudencial a ser dirimida por esta Turma Regional de Uniformização. Tal exigência
somente pode ser relevada nos casos em que o acórdão paradigma foi proferido pelo
STJ em sede de recurso repetitivo ou pela própria Turma Nacional de Uniformização,
na sistemática dos representativos de controvérsia (artigo 15, inciso II, da Resolução nº
345/15 – CJF).
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Embora a juntada da cópia do acórdão paradigma somente seja obrigatória quando se
tratar de divergência entre turmas recursais de diferentes regiões, no caso de julgado
obtido por meio da internet a indicação da fonte que permita a aferição de sua
autenticidade é indispensável, consoante dispõe a Questão de Ordem nº 3, da TNU - “A
cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre
turmas recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por
meio da internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua autenticidade”. Tal
exigência somente pode ser relevada nos casos em que o acórdão paradigma foi
proferido pelo STJ em sede de recurso repetitivo ou pela própria Turma Nacional de
Uniformização, na sistemática dos representativos de controvérsia (artigo 15, inciso II,
da Resolução nº 345/15 – CJF).”
Sem razão a parte autora ao invocar, no agravo interno, que o recurso contra a decisão
que não admitiu o incidente na origem apresentou a fonte das decisões paradigmas
(anexo 67), pois a exigência é dirigida à peça que veicula o pedido de uniformização,
que não cumpriu o requisito formal (anexo 57).
Além disso, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a
discrepância entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as
decisões postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.
No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, uma vez que entre o acórdão
recorrido e o aresto paradigma não há discordância de interpretação ao dispositivo legal
em questão, ou seja, inexistem teses jurídicas diversas a serem unificadas, mas, sim,
pretensão de reanálise baseada em suporte fático-probatório produzido, o que é inviável
na instância uniformizadora.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por maioria, vencido Dr. Carlos Wagner, negar provimento ao agravo, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal
Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda
Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente
da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner
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– Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

4. 0509127-48.2015.4.05.8100
Recorrente: Paulo Alves de Melo
Advogado: Marcus Ely Soares dos Reis – OAB/PR 20777D
Recorrido: INSS
Adv/proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. NOVOS TETOS FIXADOS PELA EC 20/98 E PELA EC
41/2003. DECADÊNCIA AFASTADA POR DECISÃO DA INSTÂNCIA
REGIONAL UNIFORMIZADORA. ADEQUAÇÃO REALIZADA NA ORIGEM.
NOVO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL QUE NÃO FORMULA
CONFRONTAÇÃO E TEM COMO OBJETO A DECADÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
VOTO
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da
Presidência da Terceira Turma Recursal do Ceará (anexo 34) que não admitiu o
pedido de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 57):
“O acórdão reformou a sentença para julgar procedente o pedido inicial determinando
ao INSS proceda a readequação do benefício do autor em face dos novos tetos trazidos
pelas EC nºs 20/1998 e 41/2003, ressalvando as parcelas abrangidas pela prescrição.
Alega o autor que o entendimento fixado no acórdão impugnado contraria os julgados
da TR/SE e desta TRU, segundos os quais não se cuida de aplicar a prescrição das
parcelas anteriores ao quinquênio da presente ação, mas sim as anteriores ao quinquênio
da referida ACP (0004911-28.2011.4.03.6138, proposta pelo Ministério Público em
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05/05/2011), ou seja, antes de 05/05/2006. Transcreve os acórdãos invocados como
paradigmas, alegando atender aos requisitos dispostos no artigo 14, da Lei nº
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido
Inicialmente destaco que não restaram satisfeitos os requisitos de admissibilidade do
recurso, visto que a mera menção a existência de divergência não é o suficiente para
comprava-la. No caso em análise, o recorrente apenas transcreveu em sua petição
acórdãos a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial a ser dirimida por esta
Turma Regional de Uniformização.
É que, embora a juntada da cópia do acórdão paradigma somente seja obrigatória
quando se tratar de divergência entre turmas recursais de diferentes regiões, no caso de
julgado obtido por meio da internet a indicação da fonte que permita a aferição de sua
autenticidade é indispensável, consoante dispõe a Questão de Ordem nº 3, da TNU - “A
cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre
turmas recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por
meio da internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua autenticidade”.
Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.
No caso, entretanto, a peça do incidente não formula confrontação entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, limitando-se a reproduzir decisões de modo desorganizado.
Com esforço se extrai da peça que o tema é decadência do direito à revisão do teto de
benefício por força das EECC 20/98 e 41/2003, afastada na origem quando da
adequação do julgado por força de decisão anterior dessa Turma Recursal com a
seguinte ementa:
"INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 103, LEI
8213/91. REVISÃO TETO. EC´S 20/98 E 41/2003. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 81
DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

5. 0506119-92.2017.4.05.8100
Recorrente: Ana Paula Duarte do Nascimento
Advo/Proc: Adaudete Pires Duarte (CE018290) e outro
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
___________________________________________________________´
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO QUE INVOCA
LAUDO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA
INSTÂNCIA UNIFORMIZADORA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da
Presidência da Terceira Turma Recursal do Ceará (anexo 30) que não admitiu o
pedido de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 31):
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“O acórdão impugnado negou provimento ao pedido de concessão de auxílio-doença,
em virtude da não demonstração da redução efetiva da capacidade da autora para o
trabalho habitual.
A agravante alega ser portadora de doença que a incapacita total e definitivamente.
Colaciona paradigmas da 3ª TR/CE (0506119-92.2017.4.05.8100) e da TR/SE
(0505202-71.2016.4.05.8500), alegando atender aos requisitos dispostos no artigo 14,
da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas
por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, em feitio a evitar
soluções jurídicas divergentes para casos similares.
No caso em análise, a Turma Recursal considerou, diante da perícia médica, que “(...) a
constatação de discreta redução na elevação do ombro direito da postulante, destacada
no laudo de anexo 15, não autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente, que
exige e requer a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, a qual, ademais,
não restou evidenciada, haja vista a conclusão pericial de que há “mobilidade normal,
musculatura eutrófica, força muscular preservada globalmente”.
Do acima transcrito, infere-se que a negativa do pleito autoral se deu com base na
conclusão do laudo pericial, em virtude da inexistência da incapacidade laborativa.”
Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.
No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, uma vez que entre o acórdão
recorrido e o aresto paradigma não há discordância de interpretação ao dispositivo legal
em questão, ou seja, inexistem teses jurídicas diversas a serem unificadas, mas, sim,
pretensão de reanálise baseada em suporte fático-probatório produzido, o que é inviável
na instância uniformizadora.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
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Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

6. 0507591-92.2017.4.05.8500
Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Recorrido(a): Joãozito Filho
Advogado: Hyllo Barreto Araujo (SE010314)
Origem: Turma Recursal de Sergipe
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL.
SENTENÇA QUE RECONHECE 29 ANOS DE ATIVIDADE ESPECIAL.
TEMPO IMPUGNADO DE MERO ENQUADRAMENTRO INSUFICIENTE
PARA REFORMA DA CONCESSÃO JUDICIAL DA APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da
Presidência da Segunda Turma Recursal de Sergipe (anexo 30) que não admitiu o
pedido de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
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É trecho da decisão impugnada (anexo 46):
“O acórdão impugnado manteve sentença que julgou procedente o pleito de concessão
de benefício de aposentadoria especial na atividade de servente de pedreiro e pintor de
paredes em hospital.
A autarquia federal insurge-se contra o reconhecimento de atividade especial, alegando
a impossibilidade de se reconhecer como especiais os períodos de trabalho do autor
como pedreiro, de 17/07/1984 a 16/08/1991. Colaciona paradigma da TR/AL (051530435.2014.4.05.8400), alegando atender aos requisitos dispostos no artigo 14, da Lei nº
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Em sede de Incidente Regional de uniformização de jurisprudência, não é permitido o
reexame de matéria fático-probatória, pois a análise do incidente restringe-se à matéria
de direito, não comportando a reapreciação das provas dos autos, que se esgota no
âmbito da Turma Recursal de origem, cabendo à Turma Regional de Uniformização
apenas reexaminar a tese jurídica, isto quando existir divergência entre turmas recursais
da mesma região.
No caso em análise a pretensão do INSS é a de modificar o julgado através do reexame
do arcabouço probatório já devidamente apreciado, o que é vedado pela Súmula 42 da
Turma Nacional de Uniformização, segundo a qual “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.”
Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.
No caso, entretanto, não há interesse processual no incidente, porque o tempo não
impugnado reconhecido na instância ordinária é suficiente para a concessão da
aposentadoria.
De fato, a peça do pedido de uniformização impugna o mero enquadramento como
atividade especial até 08.91, sem atacar o tempo posterior, baseado em PPP, superior a
25 anos e suficiente para a aposentadoria, conforme a sentença de anexo 22.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos autos.
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GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira – Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL,
Juiz Federal Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

7. 0500644-94.2018.4.05.8400
Recorrente: Sidneia Andrade Sobrinho
Advo/Proc: Wesley Freitas Alves (RN014903)
Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procurador Federal
Origem: Turma Recursal do Rio Grande do Norte
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
VOTO VENCIDO
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA NEGADO NA ORIGEM.
SEGURADA GESTANTE COM RISCO DE ABORTAMENTO SEM
CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. FATO INCONTROVERSO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CARÊNCIA AFASTADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA PELA
GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. ALCANCE DO ART. 26, II, DA LEI 8.213/91.
ILEGALIDADE NA OMISSÃO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL
2.998/2001. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DISPENSA DE CARÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
CONFIGURADA.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO

271

Pretende a parte autora a reforma de acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do
Norte (anexo 24) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença,
reformando a sentença de parcial procedência.
Merece acolhimento a pretensão.
Naquilo que serve ao julgamento do incidente, a decisão impugnada tem o seguinte
teor:
“1. Cuida-se de Recurso Inominado da autarquia previdenciária contra sentença que
concedeu auxílio-doença à autora no período de 27/11/2017 a 06/03/2018, aduzindo
dispensabilidade do cumprimento da carência, em razão de decisão prolatada na Ação
Civil Pública nº 5051528-83.2017.404.7100/RS, com efeitos em âmbito nacional. O
INSS alega que o deferimento da liminar na referida ação civil pública ocorreu em
janeiro de 2018, portanto posterior à DII, fixada em dezembro de 2017, de modo que
não poderia ter sido aplicada. Sustenta, ainda, que o Judiciário agiu como legislador ao
criar nova hipótese de dispensabilidade de carência, desrespeitando o princípio da
separação dos poderes.
(...)
11. A demandante, atualmente, não é portadora de nenhuma doença ou sequela, mas
apresentou ameaça de aborto e de parto prematuro, fixando o perito o início da
incapacidade em 05/10/2017 (DII). Contudo, da análise do CNIS (anexo 09), verifica-se
que a autora ingressou no RGPS em 01/05/2017 e a última contribuição ocorreu em
11/2017. Portanto, a autora verteu somente 07 (sete) contribuições ao RGPS (05/2017 a
11/2017), não perfazendo o prazo de carência necessário à concessão do benefício.
Ademais, a doença da qual é portadora não se encontra inserida no rol a que se refere o
art. 26, II da Lei n. 8.213/91 c.c. inciso III do art. 1º da Portaria Interministerial n.
2.998, de 23 de agosto de 2001.”
A gestação com risco de abortamento é matéria fática incontroversa na decisão de
origem, porque não impugnada no recurso inominado, o que dispensa o reexame de
prova realizado na origem.
Já o acórdão da Segunda Turma Recursal de Pernambuco, apresentado como
paradigma, apresentou entendimento diverso:
"O auxílio-doença, por sua vez, será devido quando o prognóstico é de que haja a
recuperação para a atividade habitual ou reabilitação para outra atividade. Assim, sendo
possível a reabilitação, o benefício a ser concedido é o auxílio-doença, e não, a
aposentadoria por invalidez. Observa-se, assim, que o deferimento do benefício exige,
além da prova da incapacidade e da qualidade de segurado, o cumprimento do requisito
da carência, a qual é prevista pelo art. 25, I, da Lei de Benefícios como sendo de 12
meses, e dispensável apenas nas hipóteses do art. 26, II, do mesmo diploma legal. No
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caso concreto, a demandante requer o pagamento de auxílio-doença do período de
29/09/2015 (DER) até 02/12/2015, data em que a perícia administrativa, reconhecendo
sua incapacidade, estabeleceu como limite.
Encontra-se nos autos, informação que no período em discussão a autora estava
empregada (anotação na CTPS - anexo 6), mas teve que se afastar de sua atividade em
virtude de doenças (hipotensão postural, lipotímia, infecção do trato urinário e anemia)
que a acometeram durante o período gestacional (declaração médica constante do anexo
7). A perícia judicial foi realizada em 01/07/2016 atestando a ausência de incapacidade
nessa data, mas fazendo referência ao período em que a recorrente esteve doente
(durante sua gravidez). Neste cenário, entendo demonstrados os requisitos para a
concessão do auxílio-doença, pois, embora a enfermidade que a autora teve não esteja
prevista no rol do art. 26, II, da Lei de Benefícios, hipóteses em se dispensa a carência,
deve ser feita uma interpretação extensiva a abarcar também a excepcional situação
vivida por ela durante sua gestação".
Como se sabe, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a
discrepância entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as
decisões postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei federal (art. 14, Lei
10.259/2001).
No caso, o entendimento da Turma Regional pernambucana deve prevalecer. Estabelece
o artigo 26, II, da Lei 8.213/91:
“Independe de carência a concessão dos seguintes benefícios:
(...)
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de
alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os
critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado."
Ora, a gravidez de alto risco, por evidente, se inclui na cláusula final do dispositivo
legal porque fator de especificidade e gravidade que justificam tratamento
particularizado ante a vulnerabilidade no estado de saúde. É dizer: a gravidez de alto
risco potencializa os efeitos de doenças e afecções associadas à gestação (síndromes
hipertensivas e hemorrágicas, infecções, anemias e trombofilias) ou não, gerando
presunção legal de incapacidade.
A propósito, o Manual de Técnico do Ministério da Saúde sobre Gestação de Alto Risco
(Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 5.
ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010) esclarece:
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"A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá na maior
parte dos casos sem intercorrências. Apesar desse fato, há uma parcela pequena de
gestantes que, por serem portadoras de alguma doença, sofrerem algum agravo ou
desenvolverem problemas, apresentam maiores probabilidades de evolução
desfavorável, tanto para o feto como para a mãe.
Essa parcela constitui o grupo chamado de “gestantes de alto risco”. Esta visão do
processo saúde-doença, denominada Enfoque de Risco, fundamenta-se no fato de que
nem todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de adoecer ou morrer, sendo tal
probabilidade maior para uns que para outros. Essa diferença estabelece um gradiente
de necessidade de cuidados que vai desde o mínimo, para os indivíduos sem problemas
ou com poucos riscos de sofrerem danos, até o máximo necessário para aqueles com
alta probabilidade de sofrerem agravos à saúde."
Nesse contexto, o omissão da Portaria 2.998/2001 se afigura ilegal e autoriza a
interpretação extensiva sustentada no acórdão paradigma. Nesse sentido:
"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1º, CPC. AUXÍLIODOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO DO INSS
IMPROVIDO.
1. A decisão agravada está em consonância com o disposto no art. 557 do CPC/1973,
visto que supedaneada em jurisprudência consolidada.
2. A qualidade de segurado da autora é inconteste, em consulta ao extrato de tela do
sistema DATAPREV/CNIS (fls. 59/60), verifica-se que o último vínculo no período de
01/08/2013 a 11/2013. Por sua vez, no que tange à carência exigida para a concessão do
benefício, aplica-se ao presente caso, por interpretação extensiva, o disposto no citado
art. 26, inciso II, da Lei de Benefícios da Previdência Social, sobretudo em razão da
proteção especial garantida à gestante pela Constituição Federal.
3. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o
desacerto do decisum.
4. Agravo legal improvido. (TRF3, 7ª TURMA, AC 00319115920154039999,
16/08/2016)."
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
GESTANTE.
DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

CARÊNCIA.

1. A gestante tem proteção previdenciária especial garantida pela Constituição Federal.
Nessa linha o artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, assegura licença à
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, e o artigo 10, II, b, do mesmo Diploma,
assegura estabilidade à empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto.
2. Assim, à vista da proteção que a Constituição dá à gestante e também à criança
(artigo 227 da CF), a despeito de a situação não estar expressamente contemplada no
artigo 151 da Lei 8.213/91 e na Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998, de
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23/08/2001, não pode ser exigida a carência para a concessão de auxílio-doença à
gestante, mormente em se tratando de complicações decorrentes de seu estado, pois
induvidosa a presença de fator que confere "especificidade e gravidade" e que esteja a
recomendar "tratamento particularizado", certo que o rol de situações que dispensam a
carência previsto no inciso II do artigo 26 da Lei 8.213/91 não foi estabelecido numerus
clausus.
3. Comprovada a existência de impedimento para o trabalho, é de ser reconhecido o
direito ao benefício por incapacidade. (TRF 4, 5ª TURMA, AC
00125125620114049999, 12/04/2012) "
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do pedido de uniformização.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR CONHECIMENTO ao pedido de uniformização. Composição e quorum
certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
VOTO CONDUTOR

DIRDIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA NEGADO NA ORIGEM.
SEGURADA GESTANTE DE ALTO RISCO SEM CUMPRIMENTO DA
CARÊNCIA. EQUIPARAÇÃO DA GESTANTE DE ALTO RISCO ÀS DOENÇAS
ELENCADAS NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 2.998/2001 POR
ANALOGIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pretende a parte autora a reforma de acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do
Norte (anexo 24) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença,
reformando a sentença de parcial procedência.
2. Naquilo que serve ao julgamento do incidente, a decisão impugnada tem o seguinte
teor:
“1. Cuida-se de Recurso Inominado da autarquia previdenciária contra sentença que
concedeu auxílio-doença à autora no período de 27/11/2017 a 06/03/2018, aduzindo
dispensabilidade do cumprimento da carência, em razão de decisão prolatada na Ação
Civil Pública nº 5051528-83.2017.404.7100/RS, com efeitos em âmbito nacional. O
INSS alega que o deferimento da liminar na referida ação civil pública ocorreu em
janeiro de 2018, portanto posterior à DII, fixada em dezembro de 2017, de modo que
não poderia ter sido aplicada. Sustenta, ainda, que o Judiciário agiu como legislador ao
criar nova hipótese de dispensabilidade de carência, desrespeitando o princípio da
separação dos poderes.
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(...)
11. A demandante, atualmente, não é portadora de nenhuma doença ou sequela, mas
apresentou ameaça de aborto e de parto prematuro, fixando o perito o início da
incapacidade em 05/10/2017 (DII). Contudo, da análise do CNIS (anexo 09), verifica-se
que a autora ingressou no RGPS em 01/05/2017 e a última contribuição ocorreu em
11/2017. Portanto, a autora verteu somente 07 (sete) contribuições ao RGPS (05/2017 a
11/2017), não perfazendo o prazo de carência necessário à concessão do benefício.
Ademais, a doença da qual é portadora não se encontra inserida no rol a que se refere o
art. 26, II da Lei n. 8.213/91 c.c. inciso III do art. 1º da Portaria Interministerial n.
2.998, de 23 de agosto de 2001.”
3. A gestação com risco de abortamento é matéria fática incontroversa na decisão de
origem, porque não impugnada no recurso inominado, o que dispensa o reexame de
prova realizado na origem.
4. Já o acórdão da Segunda Turma Recursal de Pernambuco, apresentado como
paradigma, apresentou entendimento diverso:
"O auxílio-doença, por sua vez, será devido quando o prognóstico é de que haja a
recuperação para a atividade habitual ou reabilitação para outra atividade. Assim, sendo
possível a reabilitação, o benefício a ser concedido é o auxílio-doença, e não, a
aposentadoria por invalidez. Observa-se, assim, que o deferimento do benefício exige,
além da prova da incapacidade e da qualidade de segurado, o cumprimento do requisito
da carência, a qual é prevista pelo art. 25, I, da Lei de Benefícios como sendo de 12
meses, e dispensável apenas nas hipóteses do art. 26, II, do mesmo diploma legal. No
caso concreto, a demandante requer o pagamento de auxílio-doença do período de
29/09/2015 (DER) até 02/12/2015, data em que a perícia administrativa, reconhecendo
sua incapacidade, estabeleceu como limite.
Encontra-se nos autos, informação que no período em discussão a autora estava
empregada (anotação na CTPS - anexo 6), mas teve que se afastar de sua atividade em
virtude de doenças (hipotensão postural, lipotímia, infecção do trato urinário e anemia)
que a acometeram durante o período gestacional (declaração médica constante do anexo
7). A perícia judicial foi realizada em 01/07/2016 atestando a ausência de incapacidade
nessa data, mas fazendo referência ao período em que a recorrente esteve doente
(durante sua gravidez). Neste cenário, entendo demonstrados os requisitos para a
concessão do auxílio-doença, pois, embora a enfermidade que a autora teve não esteja
prevista no rol do art. 26, II, da Lei de Benefícios, hipóteses em se dispensa a carência,
deve ser feita uma interpretação extensiva a abarcar também a excepcional situação
vivida por ela durante sua gestação".
5. Com a devida licença do eminente relator, não me parece ser hipótese de reconhecer
a ilegalidade na omissão da Portaria Interministerial nº 2.998/2001, para se afastar a
exigência de carência no caso de doença grave que não conste no elenco das doenças
que a dispensam.
6. Acerca do tema, vale transcrever o disposto nos 26, II, e 151 da Lei nº 8.213/1991:
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“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
(...);
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social,
atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação,
mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que
mereçam tratamento particularizado;
(...).”(grifado).

“Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26,
independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez
ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças:
tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado
da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida
(aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada.” (grifado).
7. Analisando os dispositivos supratranscritos, entendo ser possível, por analogia fática,
equiparar a gravidez de alto risco às doenças elencadas na lista da Portaria
Interministerial nº 2.998/2001, que dispensam a carência, uma vez que o rol não é
taxativo (numerus clausus), admitindo outras hipóteses que caracterizem doenças
graves.
8. Essa discussão ganha relevância para o deslinde do caso trazido a julgamento, pois a
demandante, ora recorrente, apresentou ameaça de aborto e de parto prematuro, não
tendo vertido, antes do início de sua incapacidade laborativa, as 12 (doze) contribuições
previdenciárias que seriam necessárias para preencher o requisito da carência.
9. Se a doença for daquelas que dispensam a carência, perderia fôlego o argumento da
necessidade de recolhimento das 12 (doze) contribuições previdenciárias, bastando
apenas aquilatar a qualidade de segurado da previdência social.
10. Diante desse cenário, dou provimento ao agravo interno, para conhecer e dar parcial
provimento ao incidente regional de uniformização a fim de anular o acórdão
impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, com o escopo
de examinar a causa com a adequação do julgado à seguinte tese:
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“A gravidez de alto risco dispensa a carência para a concessão do benefício de auxíliodoença, por força da aplicação analógica à hipótese prevista no art. 26, II, da Lei
8.213/1991”.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria,
vencido o relator Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, em DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora, para conhecer
e dar parcial provimento ao incidente regional de uniformização, a fim de cassar o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem para aplicar a tese ora
firmada, nos termos deste voto condutor.
Recife, data da validação.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal Redator do Acórdão
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
maioria, conhecer do agravo, vencido Dr. Bruno Carrá, e nesta parte, também por
maioria, dar parcial provimento ao agravo, vencidos Dr. Bruno Carrá e Dr. Gilton
Brito, nos termos do voto vencedor de Dr. Carlos Wagner, que lavrará o Acórdão.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB,
Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

8. 0501920-24.2017.4.05.8101
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Recorrido(a): Francisco das Chagas Setubal Lima (242.256.061-04)
Advogado: Carlos Eduardo Celedônio (CE018628)
Origem: 2ª Turma Recursal do Ceará
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE INVOCA A
CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIDOR PÚBLICO
ESTATUTÁRIO DEMITIDO PARA A APOSENTADORIA PELO RGPS.
ACÓRDÃOS PARADIGMAS QUE SE BASEIAM NA FILIAÇÃO AO RPPS
QUANDO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA NEGAR O
MESMO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
VOTO
Pretende o INSS a reforma de acórdão da Segunda Turma Recursal do Ceará (anexo
27) que julgou procedente o pedido para a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição proporcional.
Contudo, não merece conhecimento a pretensão.
Naquilo que serve ao julgamento do incidente, a decisão impugnada tem o seguinte
teor:
“Assiste razão ao autor.
Com efeito, o art. 3º da Lei 10.666/2003 possibilitou a desconsideração da perda
qualidade de segurado para concessão do benefício previsto no artigo 52 da Lei nº.
8.213/91. Veja-se:
'Art. 3o A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das
aposentadorias por tempo de contribuição e especial'.
No caso dos autos, o Juízo sentenciante considerou que o fato de o autor não ter
reingressado no RGPS após a demissão do serviço público federal, onde manteve seu
último vínculo formal, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, teria o
condão de obstar a concessão do benefício no Regime Geral.
Entretanto, o dispositivo legal acima transcrito revela que o fato de o requerente não
ostentar a qualidade de segurado do Regime Geral no momento do requerimento
administrativo não impede a concessão do benefício.
Da mesma forma, observo que o autor não mais se encontra vinculado ao RPPS, de
modo que não há óbice à concessão do benefício pretendido.
Superada essa questão, passo a analisar o tempo de serviço comprovado pelo autor.
(...)
279

Quanto ao período em que o autor esteve vinculado a outro regime, pode ser computado
para fins de tempo de contribuição nos termos do art. 94 da Lei 8.213/91, in verbis:
'Art.94 - Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou
no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na
atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na
administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se
compensarão financeiramente'. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98)
Destarte, é de responsabilidade exclusiva dos referidos órgãos previdenciários o
acertamento acerca da competência quanto ao pagamento dos benefícios, com a
realização das devidas compensações financeiras, a teor do disposto no art. 201, § 9º, da
Constituição Federal de 1988, e no art. 3º, caput e parágrafos, da Lei n.º 9.796, de 0505-1999, com a redação introduzida pela Lei n.º 11.430, de 26-12-2006. O ordenamento
jurídico permite ao RGPS, como regime instituidor, o direito de receber compensação
previdenciária do regime de previdência de origem, nos casos de contagem recíproca de
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.
Assim, tem-se que no momento do requerimento administrativo (DER 17/08/2016 –
anexo 14), o autor preenchia os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição proporcional.”
Ora, o acórdão da Terceira Turma Recursal de Pernambuco, apresentado como
paradigmas, trata de situação diversa, pois fundamenta nos diversos precedentes
transcritos:
"No caso, a autora é servidora pública estatutária do quadro efetivo do Município de
Caruaru/PE, como se infere dos documentos carreados aos autos, com recolhimentos
previdenciários a regime próprio de previdência social - RPPS.
Conquanto tenha provado ter tempo de serviço suficiente para a concessão da
aposentadoria por idade, não obstante a possibilidade de contagem recíproca entre os
regimes de previdência próprio e geral (art. 94 da Lei 8213/91), para fins de
aposentadoria, o segurado não pode optar aleatoriamente pelo regime previdenciário."
" Conquanto tenha provado ter tempo de serviço suficiente para a concessão da
aposentadoria por idade, não obstante a possibilidade de contagem recíproca entre os
regimes de previdência próprio e geral (art. 94 da Lei 8213/91), para fins de
aposentadoria, o segurado não pode optar aleatoriamente pelo regime previdenciário.
Para requerer o benefício em questão deveria ela estar vinculada ao RGPS no momento
do requerimento administrativo de aposentadoria."
" No caso em foco, verifico que a instituidora era servidora pública estatutária do
quadro efetivo do Município de Timbaúba/PE, como se infere dos documentos
carreados aos autos, com recolhimentos previdenciários a regime próprio de
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previdência, o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos de Timbaúba FUNPRETI".
Como se sabe, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a
discrepância entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as
decisões postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei federal (art. 14, Lei
10.259/2001).
No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, porque entre o acórdão recorrido
e o julgado paradigma não há similitude fática, ou seja, inexistem teses jurídicas
diversas a serem unificadas, o que torna inviável o acesso à instância uniformizadora.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do pedido de uniformização.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR CONHECIMENTO ao pedido de uniformização. Composição e quorum
certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao agravo, nos termos do voto do relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB,
Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

9. 0502532-23.2017.4.05.8307
Recorrente: Manoel José de Oliveira
Advogado: João Campiello Neto – OAB/PE 030341D
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Recorrido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Origem: 3ª Turma Recursal de Pernambuco
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito

AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU O INCIDENTE PARA
AGUARDAR A DECISÃO DO STJ NO PUIL 452/PE. CONVERGÊNCIA
ENTRE O TEMA TRAZIDO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E O
PRONUNCIAMENTO DO STJ. NÃO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
VOTO
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que suspendeu o incidente até o julgamento do PUIL 452/PE em trâmite
no Superior Tribunal de Justiça (anexo 34).
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho do pronunciamento que manteve a decisão impugnada (anexo 36):
“Estabelece a Questão de Ordem nº 30, da TNU, aplicada subsidiariamente a TRU,
conforme estabelece o RITRU 5ª Região em seu artigo 4º, XV, que “A decisão que
determina o sobrestamento do incidente de uniformização na origem, por não ter cunho
decisório, não comporta recurso”.
Por outro lado, embora a decisão do STJ não tenha determinado expressamente o
sobrestamento dos processos, como salientado pelo recorrente, a Lei nº 10.259/2001,
que instituiu os Juizados Especiais Federais e que regula o pedido de uniformização de
lei federal (PUIL), prevê a possibilidade de sobrestar os processos que tratem da mesma
matéria, consoante se depreendem dos parágrafos 4º e 5º, do artigo 14, da citada lei;
'verbis':
'(...) § 4º Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de
direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de
Justiça - STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a
divergência.
§ 5º No caso do § 4º, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado
receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a
requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos
nos quais a controvérsia esteja estabelecida. (...)'.

Além disso, o Regimento Interno da TNU (Resolução 345/2015), expressamente
determina em seu artigo 16, III, que antes da distribuição o Presidente poderá sobrestar
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os feitos que versem sobre tema que estiver pendente de apreciação no STJ, em recurso
repetitivo, estabelecendo, ainda, que tais decisões são irrecorríveis (§1º, do artigo 16).
Sendo assim, a fim de assegurar a uniformidade na prestação jurisdicional, mantenho a
decisão que determinou o sobrestamento até o julgamento definitivo do PUIL nº
452/STJ."
Ora, o tema em debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento não
se encontra finalizado, é o seguinte, conforme decisão monocrática do Ministro Relator:
"Entendo que está caracterizada, em princípio, a divergência interpretativa acerca do
tema em debate (no conceito de "atividade agropecuária" previsto pelo Decreto n.
53.831/1964 não se enquadra a atividade laboral exercida apenas na lavoura), razão por
que admito o processamento do Pedido de Uniformização."
O agravo, como interposto, não impugna a convergência entre o tema e a questão de
fundo apresentada nesta instância regional de uniformização. Em tal circunstância o
recurso é inviável.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR CONHECIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos
autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar conhecimento ao agravo, nos termos do voto do relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB,
Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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10. 0505760-70.2016.4.05.8200
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advo/Proc: Procurador Federal
Recorrido (a): Francinete da Silva Ferreira
Advo/Proc: Marcos Antônio Inácio da Silva (PB004007)
Origem: Turma Recursal da Paraíba
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DISTINÇÃO NA PRORROGAÇÃO DE
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DECISÕES DA 2ª TURMA DO STJ.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SUMULA 85/STJ.
PRECEDENTES QUE NÃO FAZEM A DISTINÇÃO. MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
A parte ré alega, em embargos declaratórios, omissão em acórdão cuja ementa é a
seguinte:
"AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
E
AFASTA
A
PRESCRIÇÃO.
SEGURIDADE
SOCIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO DE AUXILIO-DOENÇA
SUPERIOR AO QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO.
PRECEDENTES DA TRU E DA TNU, EM CONVERGÊNCIA COM PRECEDENTE
DO STF. RECURSO IMPROVIDO."
Diz que a decisão não tratou da distinção formulada no RESP 1397400 julgado pelo
Superior Tribunal aplicando o prazo quinquenal da ação judicial dirigida contra a
cessação do auxílio-doença, autorizando, porém, novo requerimento administrativo.
De fato, a decisão foi omissão ao não mencionar os precedentes invocados no agravo
interno. Tal circunstância, porém, não altera o resultado do julgamento.
De início, porque não há que se falar em jurisprudência dominante, tampouco tese, no
Superior Tribunal de Justiça em favor do embargante, mas, sim, julgados da 2ª Turma,
que não merecem acolhimento.
Primeiro, porque as decisões contrariam a Súmula 85 do próprio Superior Tribunal de
Justiça: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da
ação".
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Segundo, porque o acórdão impugnado citou expressamente decisões posteriores ao
julgados mencionados, incluindo da instância nacional uniformizadora dos Juizados
Especiais Federais, que não fazem a distinção: "(...) Esta Turma Nacional de
Uniformização firmou entendimento no sentido de que não se aplica a prescrição do
fundo de direito prevista no artigo 1º, do Decreto n. 20.910/32 aos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social." (PEDILEF 0500210-03.2016.4.05.8101,
21.06.2018).
Diante do exposto, voto pelo acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
ACOLHER PARCIALMENTE os embargos. Composição e quorum certificados nos
autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao
apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018,
decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal
Paulo Roberto Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner –
Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª
TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz
Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo.
Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

11. 0510681-41.2017.4.05.8102

285

AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL
RURAL. AUSÊNCIA DE CONFRONTAÇÃO ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E
PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA INSTÂNCIA
UNIFORMIZADORA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da
Presidência da Segunda Turma Recursal do Ceará (anexo 26) que não admitiu o pedido
de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 46):
“O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de
aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial, uma vez não atendidos os
requisitos necessários para a concessão do benefício.
A agravante insurge-se contra o não reconhecimento de erro material no julgado.
Transcreve decisões da Turma Recursal de Sergipe (0501608-49.2016.4.05.8500 e
0505618-39.2016.4.05.8500), alegando atender aos requisitos dispostos no artigo 14, da
Lei nº 10.259/2010, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Sabe-se que o incidente de uniformização é recurso excepcional. Portanto, ele não se
destina a reexaminar matéria processual, restando impossibilitada a discussão acerca
desse tema em determinada hipóteses jurídicas.
Pois bem, obervo que o colegiado, para denegar a concessão do benefício pleiteado,
levou em consideração as provas e fatos constantes nos autos, veja-se:
Pois bem, obervo que o colegiado, para denegar a concessão do benefício pleiteado,
levou em consideração as provas e fatos constantes nos autos, veja-se:
'Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, verifico que a parte autora
apresentou início de prova material válido, porém frágil, uma vez que composto, quase
que em sua totalidade, por documentos que datam a partir do ano de 2012, data esta
contemporânea à sua filiação ao Sindicato Rural da região (anexo 4, fl.2).
(...)
Ocorre que o conjunto probatório produzido nos autos não foi suficiente para
comprovar o exercício de atividade rural pelo período necessário à concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural. Não se sabe desde de quando a promovente
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retornou de São Paulo (ainda votou lá, pelo menos, em 1992 - anexo 05, página 08),
sendo os recibos de 1999, 2002 e 2006, aparentemente, preenchidos na mesma data.
(...)
Portanto, não obstante a existência de início de prova material válido, não restou
comprovado o exercício do labor rural no período de carência, de sorte que, à luz dos
ditames traçados pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência uniformizante da TNU,
tudo conflui para o julgamento pela improcedência do pedido, da exata forma como
restou decidido pelo juízo monocrático, cujos fundamentos ora são tomados de
empréstimo como razão de decidir para o presente julgamento pela manutenção da
sentença de improcedência.'
Do excerto acima transcrito, percebe-se que via escolhida pelo recorrente não se mostra
adequada, haja vista ataca a decisão a fim de rediscutir as provas constantes nos autos,
providência incabível em sede de incidente de uniformização, conforme Súmula nº 42
da TNU.”
Deveras, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e
conclusões diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.
No caso, entretanto, não há divergência a uniformizar, porque não houve apresentação
da divergência entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas acerca de interpretação
ao dispositivo legal, ou seja, inexistem teses jurídicas diversas a serem unificadas, mas,
sim, pretensão de reanálise baseada em suporte fático-probatório produzido, o que é
inviável na instância uniformizadora.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência ao apreciar
o processo em epígrafe, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, decidiu, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Sérgio de Abreu Brito – Presidente da TR/AL, Juiz Federal Paulo Roberto
Parca de Pinho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho –
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Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá– Presidente da 1ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente
da TR/SE. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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