TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
Informativo da 27ª Sessão Ordinária de Julgamento
18 de Março de 2019.
Presidente: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho
Membros (Ordem de antiguidade):
Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento
Juiz Federal Almiro José da Rocha
Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho
Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
Juiz Federal Claudio Kitner
Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
Juiz Federal Gilton Batista Brito
Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo

Diretora: Delane Ferreira da Silva
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RELATOR RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO – PRESIDENTE DA TR/PB
01. 0513311-70.2017.4.05.8102
Recorrente: Pedro Lucas Moreira de Sousa
Advogado: Luiz Ricardo de Maraes Costa – OAB/CE 028980
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO ESPECIAL.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 DA
TNU. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
1.
Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Ceará que, mantendo a sentença, julgou improcedente o pedido de
concessão de pensão por morte rural.
2.
O aresto combatido considerou que não foram satisfeitos os requisitos à
concessão do benefício previdenciário pleiteado, sob o entendimento de que todas as
provas apresentadas são posteriores ao óbito da pretensa instituidora. 3. A parte autora
sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que o acórdão recorrido
estaria contrário a julgados paradigmas das Turmas Recursais da 5ª Região que, em
alegada hipótese semelhante, reconheceram que, em havendo início de prova material
corroborado por prova testemunhal é devida a concessão do benefício.
4.
Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.
5.
No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto
do conjunto probatório, conforme se extrai do seguinte trecho:
“A Sra. MARIA ANDRÉIA MOREIRA FELIX faleceu em 06/09/2014 (anexo 03), aos 21
anos de idade.
A qualidade de dependentes do autor, filho menor de 21 anos de idade na época do
óbito, não foi posta em dúvida.
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A controvérsia reside na qualidade de segurado(a) especial - agricultor(a) do(a) de
cujus.
De fato, não obstante haja início de prova material, ela é toda posterior ao óbito, sem
exceção:
- Declaração sindical, sem data de filiação, expedida em 05/12/2014, três meses depois
do óbito (anexo 05);
- Declaração do proprietário da terra, datada de 05/12/2014, três meses depois do
óbito (anexo 05);
- Ficha de Secretaria Municipal de Saúde sem data de preenchimento e apócrifa (anexo
05).
Como se vê, a documentação é paupérrima, ainda que se leve em consideração a
documentação juntada 2 dias antes da sessão de julgamento.
Não há comprovação de participação em programas de apoio ao agricultor.
Não há documentos de terceiro ou mesmo de familiares.
Não houve pedido anterior de outros benefícios, como salário-maternidade e auxíliodoença.
Dessa forma, ainda que a prova oral não tenha sido desfavorável, diante da
extemporaneidade da documentação, outra solução não resta que não o indeferimento
do benefício.”
6.
Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte.
7.
Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes.
8.
No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da prova,
uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015).
9.

Incidente Regional de Uniformização não conhecido.
ACÓRDÃO
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Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais em NÃO CONHECER do incidente de uniformização, nos termos do votoementa do relator.
Recife/PE, 18 de março de 2019.

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs.
Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal
Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de
Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho
Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª
TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu
o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

02. 0515876-29.2016.4.05.8300
Recorrente: Wania Miquilino da Silva
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 030341D
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento
EMENTA:
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 DA TNU. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO.
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1.
Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária de Pernambuco que, reformando parcialmente a sentença, condenou o INSS a
averbar como especiais os períodos de 04/04/1994 a 03/04/1995 e de 19/09/1996 a
06/07/1998.
2.
O aresto combatido considerou que a informação sobre o uso de EPI eficaz no
PPP afasta a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial em favor da
demandante.
3.
A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgados paradigmas da 1ª Turma Recursal
de Pernambuco e da Turma Recursal de Sergipe que, em alegadas hipóteses
semelhantes, entenderam pela ineficácia do EPI e a necessidade de observância do
certificado de aprovação do equipamento.
4.
Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.
5.
No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto
do conjunto probatório, concluindo pela eficácia da utilização do EPI.
6.
Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte.
7.
Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes.
8.
No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da prova,
uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015).
9.

Incidente Regional de Uniformização não conhecido.
ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais em NÃO CONHECER do incidente de uniformização, nos termos do votoementa do relator.
5

Recife/PE, 18 de março de 2019.
RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

03. 0503773-44.2017.4.05.8303
Recorrente: José Alecksandro Barros de Souza
Advogado: Josivânia Sagitário Ferreira – OAB/PE 034418
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. PARADIGMA DE OUTRA REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO.
1.
Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária de Pernambuco que, mantendo a sentença, julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-doença.
2.
O aresto combatido considerou que não foram satisfeitos os requisitos à
concessão do benefício previdenciário pleiteado, sob o entendimento de que, na data de
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início da incapacidade fixada pelo perito judicial, o promovente teria perdido a
qualidade de segurado.
3.
A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região que, em alegada hipótese semelhante, reconhecera que,
“se a incapacidade atual decorre da mesma enfermidade que justificou a concessão do
benefício que se pretende restabelecer, presume-se a continuidade do estado
incapacitante desde a data do cancelamento”.
4.
Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.
5.
No caso, verifica-se que o acórdão paradigma foi proferido no âmbito da Turma
Regional de Uniformização da 4ª Região.
6.
É, portanto, manifestamente inadmissível o presente incidente, por
desatendimento a requisito previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.
6.

Incidente Regional de Uniformização não conhecido.
ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais em NÃO CONHECER do incidente de uniformização, nos termos do votoementa do relator.
Recife/PE, 18 de março de 2019.
RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs.
Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal
Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de
Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho
Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª
TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu
o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
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Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

04. 0509106-65.2017.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): José Vicente da Silva
Advogado: Fábio Corrêa Ribeiro – OAB/SE 000353A
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE EXERCIDA EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS. ATIVIDADE DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO
CIVIL. PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
DETERMINAR QUE A TURMA RECURSAL DE ORIGEM PROCEDA AO
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1.
Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária
de Sergipe que negou provimento ao recurso do ente público, mantendo a sentença que
condenou o INSS a revisar a RMI do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição titularizado pelo demandante, declarando tempo de serviço laborado em
condições especiais nas empresas Heloisa Caisto Acioli Ltda (06/09/1976 a
17/03/1988), Habitacional Construções S/A (14/05/1988 a 31/05/1988), Santa Barbara
Engenharia S/A (22/06/1988 a 20/06/1991), HBT – Construções Ltda (02/01/1992 a
28/08/1992), Ergon Engenharia Ltda (20/12/1993 a 28/02/1994), Cosil Construções e
Incorporações Ltda (21/03/1994 a 27/10/1994) e Construtora Santa Marcia Ltda
(28/10/1994 a 02/05/1996).
2.
O aresto combatido considerou que a atividade de “servente” da construção civil
pode ser enquadrada por presunção legal na categoria profissional prevista no código
2.3.3 do Decreto nº 53.831/64.
3.
O INSS sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que o
acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma desta TRU que, em alegada
hipótese semelhante, entendeu que, para o enquadramento do labor exercido na
construção civil, faz-se necessária a demonstração de que a atividade foi desempenhada
nos ramos de construções em edifícios, pontes, torres, barragens.
4.
Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de
direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem
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como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de
Uniformização.
5.
Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em análise
nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados recorridos e o(s)
precedente(s) apresentado(s).
6.
Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente).
7.
Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do
pedido de uniformização de interpretação.
8.
No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem, mantendo a sentença,
reconheceu a natureza especial da atividade de “servente” em empresas da construção
civil, sob o seguinte fundamento:
“[...] O mesmo se pode afirmar em relação às atividades de Servente em empresas de
construção civil nos períodos de 14/05/1988 a 31/05/1988 (Habitacional Construções
S/A), 22/06/1988 a 20/06/1991 (Santa Barbara Engenharia S/A), 21/03/1994 a
27/10/1994 (Cosil Construções e Incorporações Ltda) e 28/10/1994 a 02/05/1996
(Construtora Santa Marcia Ltda). É que a hipótese em comento é de enquadramento
do labor profissional (item 2.3.3 do Decreto nº 53.831/64), segundo a categoria
profissional, por presunção legal, para todos os vínculos profissionais firmados até
05/03/1997 (vigência da Lei nº 9.032/95, com a extensão promovida pelo Decreto
2.179/97).”.(grifei)
9.
Com efeito, verifico que o acórdão recorrido apresenta-se divergente do
entendimento firmado na TNU, conforme examinado no PEDILEF nº
05092013220164058500, de relatoria do Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos,
julgado em 31/01/2019. Eis os fundamentos do voto que considero elucidativos e
aplicáveis ao caso ora em comento:
“Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Interpretação de Lei interposto em
face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Sergipe que manteve a sentença no
que, com base no registro em CTPS da função de pedreiro de 01/07/1989 a 31/03/1992,
reconheceu a especialidade em face do enquadramento por categoria profissional.
Sustenta o INSS, em síntese, que o decisum diverge do entendimento da TNU, bem como
da Turma Recursal de Santa Cataria e da 4ª Turma Recursal de São Paulo, para quem,
em relação às atividades não expressamente integrantes de categoria profissional,
como é o caso da função genérica de pedreiro, exige-se prova da especialidade.
Ademais, não é toda atividade na construção civil que consta dos decretos
regulamentares, restringindo-se àquelas desenvolvidas em edifícios, barragens e pontes
nas quais houver trabalhos de escavação ou perfuração, ou às realizadas em operações
industriais com grande desprendimento de poeiras de sílica, carvão, cimento asbesto
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e/ou talco, não se confundindo com as atividades de pedreiro ou servente de pedreiro
em pequenas empresas de construção civil. É o relatório. Decido. É pacífico o
entendimento desta Corte que a especialidade do trabalho como pedreiro está restrita
às atividades desempenhadas em edifícios, barragens e pontes, devido ao perigo
inerente, bem como que o mero contato com cimento não configura a especialidade,
verbis: ‘PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
ATIVIDADE ESPECIAL. PEDREIRO. CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO Nº
53.831/1964. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA. PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CÓDIGO
2.3.3., DO DECRETO 53.831/64, ESTÁ RELACIONADO À PERICULOSIDADE DE
ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM "EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES", COM
ESPECÍFICA MENÇÃO A "TRABALHADORES EM EDIFÍCIOS, BARRAGENS,
PONTES, TORRES". 2. A POSSIBILIDADE DE ESTENDER-SE O ROL DE
ATIVIDADES ESPECIAIS POR INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA (ENUNCIADO N.
198, DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS) NÃO AMPARA A PRETENSÃO DO SEGURADO QUE PEÇA O
RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO TRABALHO DE PEDREIRO SEM
QUE HAJA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE QUE SUAS ATIVIDADES FORAM
DESEMPENHADAS EM OBRAS REALIZADAS EM ‘EDIFÍCIOS, BARRAGENS,
PONTES, TORRES’, PORQUE A PERICULOSIDADE - DECORRENTE DA MAIOR
PROBABILIDADE DE ACIDENTES - ENCONTRADA EM TAIS AMBIENTES DE
TRABALHO NÃO É FATOR COMUM AO TRABALHO DE PEDREIRO. 3. TESE
FIXADA: A PERICULOSIDADE DO TRABALHO DE PEDREIRO ESTÁ RESTRITA ÀS
ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS LOCAIS INDICADOS NO CÓDIGO 2.3.3.,
DO DECRETO N. 53.831/64. 4. PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A TURMA RECURSAL DE ORIGEM
PROCEDA AO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DA QUESTÃO DE
ORDEM/TNU N. 20.’ (TNU - PUIL n.º 0500016.18.2017.4.05.8311 - Rel. Juiz Federal
Fábio César dos Santos Oliveira - DJe 17/09/2018) ‘Trata-se ação na qual a parte
autora postula a concessão de aposentadoria, mediante reconhecimento de períodos
especiais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, sem conceder o
benefício, mas reconhecendo a especialidade de alguns períodos. O acórdão da
Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, por sua vez, deu parcial provimento
ao recurso da parte autora, para reconhecer como especiais certos períodos
impugnados, não reconhecendo a especialidade dos períodos em que foi exercida a
atividade de pintura com pistola, bem como a atividade na qual houve exposição a
cimento em atividade de construção. Inconformada, a parte autora interpôs incidente
de uniformização, no qual alega a existência de divergência jurisprudencial com
relação às Turmas Recursais de Ribeirão Preto, São Paulo, Tocantins e Mato Grosso,
bem como do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização. Em
seu voto, o ilustre relator conheceu e deu provimento ao incidente para afirmar as
seguintes teses: 1 - A atividade de pintor com pistola enseja o reconhecimento da
especialidade no período anterior a 28/05/1995; 2 - A exposição nociva a cimento
pronto, em atividade construtiva, enseja o reconhecimento da especialidade, até
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05/03/1997, pelo menos. Pedi vista dos autos para melhor análise. É o relatório. 1 ATIVIDADE DE PINTOR COM PISTOLA (PERÍODO DE 27/07/87 A 02/02/89) No
que diz respeito ao referido período, não reputo comprovada a necessária divergência.
Isso porque a parte autora apresentou como paradigmas julgados das Turmas
Recursais de Ribeirão Preto e de São Paulo, sem apresentar cópias com indicação da
fonte que possa aferir a autenticidade dos mesmos. Por tal razão, incide, neste caso, a
Questão de Ordem nº 03 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.' 2 - ATIVIDADE DE SERVENTE DE
OBRAS, CONTATO COM CIMENTO (PERÍODO DE 18/01/82 A 12/08/83) No que diz
respeito aos paradigmas das Turmas Recursais do Mato Grosso e de Tocantins, não
reputo comprovada a divergência jurisprudencial, também pela ausência de indicação
da fonte eletrônica que possa aferir a autenticidade das mesmas (Questão de Ordem nº
03). No que diz respeito ao paradigma apontado do STJ, observo que a Questão de
Ordem nº 05 desta TNU estabelece que: um precedente do Superior Tribunal de Justiça
é suficiente para o conhecimento do pedido de uniformização, desde que o relator nele
reconheça a jurisprudência predominante naquela Corte.' No presente caso, porém,
não é possível reconhecer que o precedente invocado, julgado pela Sexta Turma no ano
de 2008 (REsp 354737, Órgão Julgador: Sexta Turma. Relatora: Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. Dje: 09/12/2008), represente a jurisprudência dominante do
STJ. Ademais, este Relator, em consulta à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, encontrou, acerca da matéria, apenas o referido e remoto julgado a respeito da
matéria. Ainda que assim não o fosse, esta TNU já pacificou o entendimento de que não
é possível reconhecer como especial o tempo de serviço de pedreiro em razão do mero
contato com o cimento. Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado nesta TNU,
nos seguintes termos: Súmula nº 71 (DOU: 13/03/13) : 'O mero contato do pedreiro
com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins
previdenciários.' Assim, o paradigma da TNU apresentado pela parte autora não mais
representa o entendimento desta Corte. Portanto, encontrando-se o acórdão recorrido
em consonância com a jurisprudência da TNU, de rigor a incidência, também, da
Questão de Ordem nº 13: 'Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência
da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido'. Ante o exposto, concessa
venia, divirjo do i. Relator para não conhecer do incidente de uniformização. É como
voto." (PUIL n.º 50007419020124047111 - Rel. p/ acórdão Juiz Federal Fernando
Moreira Gonçalves - DOU 18/05/2017). Dessarte, cumpre a anulação do acórdão
impugnado de sorte a ser reaberta a instrução para analisar se as atividades do autor
tem correlação com as hipóteses previstas nos regulamentos, uma vez que insuficiente,
para fins de enquadramento profissional, a simples indicação de ‘pedreiro’ em CTPS.
Observo, outrossim, que o mero contato com cimento igualmente não poderá servir de
base à especialidade, como consigna a Súmula n.º 71 da TNU: ‘O mero contato do
pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins
previdenciários.’. Ante o exposto, dou provimento ao PUIL, determinando o retorno
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dos autos à origem para a devida adequação, ex vi do inc. X do art. 9º da Res. n.º
345/2015 do CJF e da Questão de Ordem n.º 20 da TNU. Intimem-se. Decorrido o
prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.” (grifei) (TNU. PEDILEF
05092013220164058500. Rel. Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos. DOU:
31/01/2019)
10.
Em conclusão, é o caso de conhecer-se do incidente, dando-lhe parcial
provimento, para determinar o retorno dos autos à origem para a devida adequação, nos
termos da Questão de Ordem n. 20 da TNU.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais em CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto-ementa do
relator.
Recife/PE, 18 de março de 2019.

RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Julgamento – 27ª Sessão TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, conhecer do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência para lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama
do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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05. 0519998-42.2017.4.05.8400
Recorrente: José Zilmar Lopes Cavalcante
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE EXERCIDA EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS. ATIVIDADES DE TAIFEIRO E VIGILANTE.
PEDIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária
do Rio Grande do Norte que, reformando a sentença, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo INSS para declarar comuns os períodos de 09/11/1982 a 04/05/1983 e
de 19/04/1985 a 01/10/1985, julgando improcedente o pedido de aposentadoria
especial.
2.
O aresto combatido considerou que, no período de 09/11/1982 a 04/05/1983, o
autor, na função de “taifeiro”, não comprovou exposição a qualquer agente nocivo ou
fator de risco contemplado na legislação; bem como, no interregno de 19/04/1985 a
01/10/1988, na atividade de “vigilante”, não houve comprovação idônea da utilização
da utilização de arma de fogo.
3.
A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgados paradigmas da Turma Recursal de
Sergipe e da Paraíba que, em alegadas hipóteses semelhantes, entenderam,
respectivamente, que é possível o enquadramento por presunção legal da atividade de
“taifeiro” no código 2.4.4 do Decreto n. 53.831/64; bem como que é possível considerar
a especialidade da atividade de “vigilante” por presunção legal antes da Lei n. 9.032/95.
4.
Nos termos da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização regional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de
direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região (art. 14, § 1º), bem
como quando houver divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de
Uniformização.
5.
Do cotejo entre o acórdão combatido e os julgados paradigmas, observo que está
caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em análise
nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática entre os julgados recorridos e o(s)
precedente(s) apresentado(s).
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6.
Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a
conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente).
7.
Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do
pedido de uniformização de interpretação.
8.
No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem, reformando a sentença,
afastou a natureza especial das atividades de “taifeiro” e “vigilante”, sob os seguintes
fundamentos:

“[...] 13. Quanto ao período de 09/11/1982 a 04/05/1983, o autor laborou
como taifeiro, conforme CTPS do anexo 16. De fato, tenho que assiste razão ao INSS,
uma vez que, além de não constar a exposição a qualquer agente nocivo ou fator de
risco contemplado na legislação, não é possível o enquadramento. O Decreto
53.831/64 previu a condição de insalubridade apenas para os ‘marítimos de convés de
máquinas, de câmara e de saúde – operários de construção e reparo navais’, que
possui riscos diversos da função de taifeiro.
...
15. O autor também exerceu a atividade de vigilante em diversos períodos, havendo
prova da utilização de arma de fogo (anexos 6/8, 10, 12 e 15), exceto no período
de 19/04/1985 a 01/10/1988. Em tal período, o autor acostou aos autos, como prova,
apenas o PPP do anexo 15, que não é prova válida, pois foi emitido pelo sindicato e
não pelo representante da empresa.”.(grifei)

9. Com efeito, no tocante à atividade de “taifeiro”, não obstante o acórdão paradigma
tenha procedido ao enquadramento pela mera presunção legal por equiparação à
atividade de “marítimo”, prevista no 2.4.4 do Decreto n. 53.831/64, a TNU possui
entendimento segundo o qual o enquadramento por similaridade necessita da efetiva
comprovação da exposição aos mesmos agentes nocivos presentes na atividade a ser
equiparada:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – CÔMPUTO DE
TEMPO
ESPECIAL
– ATIVIDADE
DE TORNEIRO
MECÂNICO –
ENQUADRAMENTO POR SIMILARIDADE AO CÓDIGO 2.5.3, DO DECRETO
83.080/79 – POSSIBILIDADE, DESDE QUE A EXPOSIÇÃO A AGENTE DE
RISCO SEJA EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E
DESTA CASA. PEDILEF CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO. VOTO Trata-se de incidente de uniformização nacional
suscitado pelo INSS, pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pernambuco que, afastando a
sentença, acolheu o pedido de reconhecimento e averbação de período especial, sob o
fundamento de ser possível o enquadramento, por similaridade, da atividade
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de torneiro mecânico a uma daquelas constantes dos anexos dos decretos
previdenciários de regência. Resumidamente, a requerente sustenta que o acórdão
recorrido destoa da jurisprudência do STJ a qual preconiza que ‘se a atividade não
estiver no rol dos decretos [53.831/64, 72.771/73 e 83.080/79] o autor tem de provar a
insalubridade por pericia’. Relatei. Passo a proferir o VOTO. Inicialmente, observo a
existência de similitude fática entre o aresto combatido e os paradigmas do STJ
trazidos à baila, havendo divergência de teses de direito material. Enquanto a Turma
Recursal originária admite a possibilidade de ser reconhecido tempo de serviço
especial por similaridade da atividade exercida (de torneiro mecânico) a uma daquelas
constantes nos decretos 53.831/64 e 83.080/79 (código 2.5.3), sem mencionar
quaisquer outros elementos, a jurisprudência do STJ orienta–se no sentido de que o rol
de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos
aludidos decretos é meramente exemplificativo, sendo admissível, portanto, que
atividades não elencadas, sejam reconhecidas como especiais, desde que, tal situação
seja devidamente demonstrada no caso concreto. No mérito, tenho a dizer o seguinte:
para os períodos laborais antes do advento da Lei nº 9.032/95, existe a presunção
absoluta de exposição a agentes nocivos em relação às categorias
profissionais relacionadas na legislação previdenciária (notadamente nos anexos I e II
do Decreto 83.080/79 e anexo do Decreto 53.831/64). Então, para os
grupos profissionais ali relacionados há a presunção de exposição ficta e, se a
atividade não estiver dentre as elencadas, terá de ser feita a comprovação através de
formulários e laudos (ou documentos equivalentes). Tal posicionamento, de fato,
alinha–se ao paradigma do STJ trazido pelo Instituto Previdenciário e que guarda total
correspondência com o entendimento desta Corte de Uniformização, conforme
podemos observar no acórdão relativo ao PEDILEF nº 2009.50.53.000401–9, de
Relatoria do Exmo. Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva.
Destaco o seguinte trecho deste julgado: "1. No PEDILEF 200651510118434, de
relatoria do Exmo. Juiz Federal José Antonio Savaris (sessão de 14/06/2011, DJ
25/11/2011) a TNU firmou a seguinte premissa de Direito: ‘A equiparação
a categoria profissional para o enquadramento de atividade especial, fundada que
deve estar no postulado da igualdade, somente se faz possível quando apresentados
elementos que autorizem a conclusão de que a insalubridade, a penosidade ou a
periculosidade, que se entende presente por presunção na categoria paradigma, se faz
também presente na categoria que se pretende a ela igualar’. 2. O STJ, no AgRg no
REsp 794092/MG (Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, Fonte DJ
28/05/2007, p. 394) firmou tese no mesmo sentido, ao dispor que ‘o rol de atividades
arroladas nos Decretos n.os 53.831/64 e 83.080/79 é exemplificativo, não existindo
impedimento em considerar que outras atividades sejam tidas como insalubres,
perigosas ou penosas, desde que estejam devidamente comprovadas’. Precedentes:
AgRg no Ag 803513 / RJ (DJ 18/12/2006, p. 493), REsp 765215 / RJ (DJ 06/02/2006, p.
305), entre outros’. Em março de 2015, através do RESP nº 201300440995, o STJ
reafirma esse posicionamento, admitindo o enquadramento por analogia, desde que a
especialidade seja devidamente demonstrada. Confira–se: PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE TRATORISTA.
ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA. POSSIBILIDADE. ROL DE ATIVIDADES
ESPECIAIS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA
DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.306.113/SC. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de
que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física
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descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente
exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não
elencadas no referido rol, sejam reconhecidas como especiais, desde que, tal situação
seja devidamente demonstrada no caso concreto. 2. In casu, o Tribunal a quo, especado
nos elementos fáticos coligidos aos autos, concluiu pela especialidade da atividade de
tratorista, porquanto comprovada, por meio de formulários DSS-8030, a sua
especialidade. 3. Recurso especial conhecido mas não provido. Considerando que a
Turma Recursal de Pernambuco reconheceu os períodos laborais de 01/07/1975 a
03/07/1977; de 01/10/1977 a 23/01/1978; de 01/03/1978 a 01/06/1979; de 02/01/1984 a
30/04/1984; de 05/06/1989 a 13/05/1992 e de 03/01/1994 a 11/04/1994 em razão do
enquadramento, por similaridade, sem referência a elementos de prova da efetiva
exposição a quaisquer agentes de risco, acabou por esposar tese que colide com o
posicionamento desta Turma Uniformizadora, bem como da Corte Cidadã. Ante o
exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Incidente, para os seguintes fins: 1º) ratificar a tese de que ‘a equiparação a categoria
profissional para o enquadramento de atividade especial, fundada que deve estar no
postulado da igualdade, somente se faz possível quando apresentados elementos que
autorizem a conclusão de que a insalubridade, a penosidade ou a periculosidade, que
se entende presente por presunção na categoria paradigma, se faz também presente
na categoria que se pretende a ela igualar’. 2º) anular o acórdão da Turma Recursal
de origem, para que promova a adequação do julgado de acordo com a premissa
jurídica acima fixada, mormente porque, para alguns dos períodos laborais em
discussão, há formulários que não foram apreciados por aquele Colegiado. ”
(PEDILEF 05202157520094058300. Rel. Juiz Federal Wilson José Witzel. Data do
julgamento: 19/11/2015. DOU: 22/01/2016).
10.

Desse modo, correta a fundamentação do acórdão recorrido nesse ponto.

11.
Por outro lado, a atividade de “vigilante” exercida antes da Lei n. 9.032/95 é
passível de reconhecimento da natureza especial por presunção legal, nos termos da
Súmula 26/TNU: “A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se
à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64”.
12. Contudo, no caso dos autos o promovente somente foi habilitado para exercer a
função de vigilante armado em 1996, data na qual foi emitida a sua carteira de
Vigilante (Anexo 38). Sendo assim, não ficou demonstrado nos autos que o autor
trabalhou efetivamente como vigilante, portando arma de fogo, de maneira habitual e
permanente, no período 19/04/1985 a 01/10/1988, de modo que não pode ser
reconhecida a natureza especial dos períodos em questão.
13.
Não bastasse isso, a TNU possui entendimento segundo o qual, para o
enquadramento da atividade de vigilante como especial anterior a 95 faz-se necessária a
comprovação do efetivo uso de arma de fogo. (PEDILEF 2006.83.00.51.6040-8 e
2008.72.95.00.1434-0).
14.
Assim, entende-se indevido o enquadramento por categoria profissional da
atividade de “vigilante”, no período de 19/04/1985 a 01/10/1988.
15.

Em conclusão, é o caso de conhecer-se do incidente, mas negar-lhe provimento.
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ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, ressalvado o entendimento pessoal do Relator, em CONHECER DO
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto-ementa.
Recife/PE, 18 de março de 2019.
Recife/PE, 18 de março de 2019.
RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, preliminarmente, por maioria,
conhecer o Incidente, vencido nesta parte Dr. Gilton Batista Brito, e, no mérito,
ressalvado o entendimento do Relator, negar provimento ao recurso. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José
Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

06. 0504083-80.2017.4.05.8002
Recorrente: Edivaldo José da Silva
Advogado: David Gama Reys – OAB/ AL 007521
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA
C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO
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PERICIAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 42 DA TNU. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
1.
Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária
de Alagoas que, mantendo a sentença, julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por invalidez.
2.
O aresto combatido considerou que, “inexistindo vício na elaboração do laudo
pericial, bem como contradição em suas conclusões, não há razão às impugnações do
autor apenas por inconformismo em relação à conclusão do expert.”.
3.
A parte autora sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender
que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da Turma Recursal de
Sergipe que, em alegada hipótese semelhante, “determinou o retorno dos autos ao juízo
de origem para que o perito responda aos quesitos formulados pela parte autora ou que
seja realizada nova perícia”.
4.
Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.
5.
No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto
do conjunto probatório, concluindo pela inexistência de patologia incapacitante.
6.
Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte.
7.
Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes.
8.
No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da prova,
uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015).
9.

Incidente Regional de Uniformização não conhecido.
ACÓRDÃO
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Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais em NÃO CONHECER do incidente de uniformização, nos termos do votoementa do relator.
Recife/PE, 18 de março de 2019.
RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs.
Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal
Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de
Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho
Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª
TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu
o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

07. 0503682-42.2017.4.05.8403
Recorrente: União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral da União (AGU)
Recorrido (a): Francisco Albertino da Silva
Advogado: Rodrigo Cavalcanti Contreras – OAB/RN 005990 e outros
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IMPOSTO DE RENDA.
DECLARAÇÃO FRAUDULENTA EM NOME DA PARTE AUTORA.
COBRANÇA INDEVIDA. FATO DE TERCEIRO. REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 DA TNU. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO.
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1.
Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de
acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária
do Rio Grande do Norte que, reformando a sentença, julgou parcialmente procedente o
pedido de responsabilização por danos morais da administração fazendária em face de
inscrição indevida de contribuinte em Dívida Ativa, estipulando os danos morais em R$
8.000,00 (oito mil reais).
2.
O aresto combatido considerou a existência de ato ilícito praticado pela
administração pública, consubstanciado no lançamento indevido no cadastro de dívida
ativa do nome do contribuinte em virtude da apresentação de declaração de imposto de
renda por terceiro.
3.
A União sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que o
acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma da 3ª Turma Recursal de
Pernambuco que, em alegada hipótese semelhante, teria entendido que “a simples
inscrição em dívida ativa não tem o condão de provocar abalo ou sofrimento
psicológico significativo capaz de justificar a reparação por dano moral, sendo
necessário comprovar que tal ato acarretou algum tipo de ofensa aos direitos da
personalidade do contribuinte”.
4.
Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização
regional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre
questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma Região.
5.
No caso, contudo, não há divergência a ser equacionada. Vê-se que o julgado
valorou a prova concretamente, ou seja, a partir de sua análise específica e no contexto
do conjunto probatório, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] Ao dirimir a lide, destacou o julgador monocrático: ‘10. No caso em questão,
afirma o autor que, no ano de 2013, foi impossibilitado de obter um empréstimo junto
ao Banco do Nordeste S/A, uma vez que o seu nome foi inscrito em Dívida Ativa da
União pela Receita Federal, por não ter recolhido seu imposto de renda no anocalendário/exercício 2003/2004 e 2006/2007, que totaliza o valor principal de R$
6.112,77 (seis mil, cento e doze reais e setenta e sete centavos). Assevera que trabalha
como pescador na cidade de Ipanguaçu/RN, onde reside e exerce suas atividades
laborativas, e nunca declarou imposto de renda, tendo em vista que os seus proventos
mensais não constituem o mínimo para a declaração do referido tributo. 11. Por fim,
informa que propôs Processo Administrativo nº 10219.720123/2013-91, no qual
apresentou Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF e Requerimento de Revisão
e Extinção da Dívida Ativa, alegando que nunca declarou Imposto de Renda, tampouco
é sócio de empresa ou trabalhou para a Lume Propaganda e Publicidade LTDA, bem
como não é proprietário dos bens descritos e nunca morou no endereço constante na
DIRPF. 12. Analisando os autos, entendo que não restou comprovado a prática de
qualquer ato ilícito por parte da UNIÃO, tendo em vista que a alegação de que a
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DIRPF do autor tenha sido supostamente fraudada por terceiros, atrai a
responsabilidade unicamente aos criminosos, jamais do Fisco, que apenas cumpriu a
legislação tributária. 13. Nesse contexto, vislumbro que a Receita Federal do Brasil órgão competente para análise e manifestação sobre o ocorrido, nada mais praticou
que a atividade puramente fiscal, identificando o sujeito passivo e notificando-o com a
informação do tributo devido, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade
do Poder Público. 14. Assim, tenho que o suposto ato ilícito que gerou a inscrição do
nome do autor em dívida ativa não pode ser atribuído ao réu, haja vista que a suposta
ilegalidade no uso de documentos pessoais do requerente foi realizado por terceiro.’ –
Trecho da Sentença (anexo 14).
Na hipótese, trata-se de elaboração indevida de DIRPF por terceiro que ensejou a
atuação da Receita Federal, circunstância que, conforme entendimento firmado por
este colegiado, se insere na alçada da Administração Fazendária, que deve ser tão
rígida na segurança de suas rotinas quanto o é na cobrança dos tributos. Em causas
deste jaez, este Colegiado já se perfilhou que o fato de terceiro não elide, no caso, a
responsabilidade da Administração Pública (Processo n. 0507392-81.2014.4.05.8401,
rel. Moniky Mayara; Processo n. 0500236-36.2014.4.05.8403, rel. Francisco Glauber
Pessoa Alves; Processo n. 0511508-31.2017.4.05.8400, rel. Almiro Lemos, e Processo
n. 0502895-85.2018.4.05.8400, rel. Francisco Glauber Pessoa Alves).
No caso, evidenciado está nos autos o ato ilícito praticado pela administração pública,
consubstanciado no lançamento indevido nos cadastros de dívida ativa do nome do
contribuinte em virtude da apresentação de declaração de imposto de renda por
terceiro, fato de que a própria administração pública reconhece.
Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando-se a situação
econômica dos litigantes, tendo em vista as particularidades do caso concreto, a
natureza compensatória e sancionatória/pedagógica da indenização e, notadamente,
o patamar adotado nos precedentes deste colegiado, fixo a indenização por danos
morais e estéticos em R$ 8.000,00 (oito mil reais).”.
6.
Note-se que a vedação ao reexame de prova (Súmula 42/TNU) não impede que
se conheça de incidente de uniformização cuja controvérsia centre-se na valoração da
prova segundo os critérios jurídicos adotados por esta Corte.
7.
Em outras palavras, quando a divergência referir-se à valoração da prova em
tese, ou seja, quando ela é analisada apenas abstratamente, a decisão é passível de
exame pela TRU. Ao contrário, quando a divergência referir-se à valoração da prova
concretamente e no contexto do conjunto probatório, esta decisão não é passível de
exame pela TRU, pois estar-se-ia realizando reexame da prova, ou seja, atividade para a
qual as instâncias extraordinárias são incompetentes.
8.
No caso dos autos, portanto, está-se diante de tentativa de reapreciação da prova,
uma vez que a valoração dada pela Turma Recursal de origem expôs, de forma
fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu
convencimento no caso concreto (art. 371 do CPC/2015). Com efeito, a análise da
responsabilidade da União demandaria o reexame das provas no tocante à conduta
administrativa da parte ré, mormente quanto ao tempo de resposta e ao próprio
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desfecho do requerimento administrativo de impugnação formulado pela parte
autora, bem como as repercussões da inscrição em dívida ativa na esfera moral do
autor.
9.
Incidente Regional de Uniformização não conhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais em NÃO CONHECER do incidente de uniformização, nos termos do votoementa do relator.
Recife/PE, 18 de março de 2019.
RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs.
Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal
Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de
Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho
Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª
TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu
o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
RELATOR ALMIRO JOSÉ DA ROCHA LEMOS – PRESIDENTE DA TR/RN

08. 0511591-65.2017.4.05.8103
Recorrente: Thaylla Samilly Barros de Oliveira e outros
Advogado: Ângela de Souza Xavier M. R. – OAB/CE 0035751 e Outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
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EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VÁLIDO.
JULGAMENTO EFETUADO COM BASE EM MATÉRIA DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE: I) A ausência de indicação de paradigma válido na peça de
interposição obsta o seguimento de pedido de uniformização; II) Não cabe Pedido
de Uniformização Regional fundado em súmula da Turma Nacional de
Uniformização; III) Não cabe Pedido de Uniformização Regional para revisão de
matéria de fato.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional.
Estes os fundamentos do agravo, em resumo: “Em total afronta à Súmula 14 da TNU, o
Desembargador Presidente não conheceu do recurso de agravo, alegando que a
recorrente não colacionou e nem transcreveu paradigma válido apto a ensejar o
conhecimento e provimento do pedido de uniformização, assim como não indicou o
processo em que foi proferido o acórdão paradigma, nem juntada sua cópia. Desta feita,
tal entendimento mantido, não merece prosperar, pois a recorrente transcreveu
jurisprudência firmada, bem como com a Súmula na 14 da Turma Nacional de
Uniformização – TNU, in verbis: “Súmula 14 TNU - Para a concessão de aposentadoria
rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o
período equivalente à carência do benefício” Quanto a não ter indicado o número do
processo, nem juntada a sua cópia a que se referiu o acórdão paradigma, colaciona-se o
referido acórdão, mencionado no recurso improvido, onde fica demonstrado o número
do processo”.
É o relato do essencial em se tratando de feito eletrônico.
VOTO
São múltiplos os motivos que obstam o seguimento do recurso.
Inicialmente, consoante indicado na decisão agravada, verifica-se que não houve na
peça que protocolou o recurso de uniformização indicação de qualquer paradigma
oriundo de turma da 5a. Região, premissa para esta hipótese recursal. Cumpre destacar
que a interposição do recurso enseja preclusão consumativa, não sendo possível que a
impetração seja posteriormente complementada com a apresentação de documentos ou
novos fundamentos.
Ademais, a indicação de súmula da TNU sequer autorizaria o recurso de uniformização
para a própria TNU, uma vez que a existência de súmula revela que a matéria já restou
uniformizada.
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Finalmente, a leitura do julgado recorrido revela, e de forma muito clara, que o julgado
funda-se em matéria de fato, não autorizando a revisão nesta instância: “Como bem
destacou o(a) magistrado(a) que presidiu a audiência de instrução e sentenciou
oralmente o feito: enquanto a documentação retrata um histórico de exercício da
atividade agrícola do de cujus no município de Parambu-CE, a certidão de óbito e
notícia divulgada pela imprensa local informam residência e trabalho no Estado de
Alagoas. Ademais, a conta de energia de anexo 21 coloca a autora, que alega ter
sido casada até o óbito, em outro município do Estado do Ceará, Ipu, que é bem
distante de Parambu. Assim, fica evidente a alteração da verdade dos fatos,
incidindo as penalidades por litigância de má-fé” (grifos de ora).
Desprovejo, pois, o agravo.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, em NEGAR
PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator.
Votação unânime.
Em sendo verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos à origem.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do voto
do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
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Diretora da TRU

09. 0512328-68.2017.4.05.8200
Recorrente: Denise Cristina Araújo Lisboa
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE UNIFORMIZAÇÃO
CONTRA JULGAMENTO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1) Não cabe pedido de uniformização contra decisão extintiva, por se tratar de questão
processsual.
2) Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional por verificar que a questão suscitada já restou enfrentada no
âmbito deste colegiado, formando-se paradigma ante a adoção de rito de recursos
repetitivos.
O acórdão recorrido parte da seguinte premissa: “4. Desse modo, correta se apresenta a
argumentação exposta na sentença, pois caberia à promovente, portanto, requerer a
prorrogação do benefício antes do prazo fixado para o seu término, caso se entendesse
não recuperado, nos termos do que dispunha a legislação pertinente à espécie na época
(MP 739/2016)”.
O acórdão invocado como paradigma de dissonância adota a seguinte tese: “In casu, o
fato gerador (DII) é anterior às alterações legislativas trazidas pela Medida Provisória
no 739, de 7 de julho de 2016 (com vigência entre 08/07/2016 e 04/11/2016), e pela
Medida Provisória no 767/2017 (com vigência a partir de 06/01/2017), de modo que
não se aplicam ao caso sub examine (benefício concedido em 22/9/2015). Com efeito,
em relação à controvérsia posta nos autos, a Turma Nacional de Uniformização já
firmou a tese de que, “em se tratando de restabelecimento de benefício por incapacidade
cessado em virtude de alta programada, desnecessário o prévio requerimento
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administrativo de prorrogação” (PEDILEF 05017578320134058101, Juiz Relator
DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, DOU 09/10/2015 PÁGINAS 117/255)”.
Este o teor do ato da presidência impugnado: “O presente feito encontrava-se sobrestado
aguardando o julgamento do Processo nº 0531122-19.2017.4.05.8013, pela TRU, que na
sessão realizada em 17-9-2018 decidiu conhecer e negar provimento ao incidente de
uniformização de jurisprudência interposto pelo particular admitido pela Turma
Recursal de origem. O colegiado concluiu que as alterações promovidas a partir da MP
nº 739/2016, no presente caso, abarcam questões relacionadas ao trâmite administrativo,
devendo incidir, portanto, sobre os benefícios concedidos anteriormente à sua vigência.
Veja-se trecho do julgado, “verbis”: “PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REGRAS
INSTITUÍDAS PELA MP N.º 739/2016 E PELA MP N.º 767/2017. APLICAÇÃO
AOS BENEFÍCIOS INICIADOS SOB AO REGIME JURÍDICO ANTERIOR.
INCIDENTE CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO. (...) Por questões de direito
material, entenda-se os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à
construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso
concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação
de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda. Para
demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão
paradigma de Turma Recursal da mesma região (art. 14, §1º). No caso, entendo que
restou demonstrada a divergência, uma vez que o acórdão recorrido concluiu ser
aplicável o regime jurídico vigente na data do fato gerador do benefício, enquanto que o
acórdão paradigma compreendeu ser aquele em vigor na data de sua cessação. A lei
aplicável aos benefícios previdenciários é aquela em vigor quando do fato gerador que
lhe dá origem. Trata-se da regra “tempus regit actum”, fixada como imperativo de
segurança jurídica. Dessa forma, eventuais alterações legislativas operadas após o fato
gerador, porém antes do requerimento administrativo, bem como aquelas levadas a
termo durante o gozo do benefício, em regra, não são aplicáveis. Todavia, no presente
caso, não se está diante de alteração legislativa que implique quebra da regra “tempus
regit actum”, mas de alteração que diz respeito apenas ao trâmite administrativo,
necessário para operar a cessação já esperada de um benefício previdenciário. Com
efeito, a partir da MP n.º 739/2016, ficou estabelecido que os benefícios de auxíliodoença têm que ser concedidos sempre com prazo certo de cessação, e caso assim não
ocorra, seu prazo máximo passa a ser considerado como de 120 dias, cabendo ao
segurado requerer a prorrogação antes de seu término. Assim, como o benefício em
questão é sempre provisório, sua cessação já é esperada pelo segurado, de maneira que a
mudança legislativa operada, não tendo o condão de alterar os requisitos para a sua
concessão, aplica-se aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, não sendo,
portanto, o caso de se aplicar a regra “tempus regit actum”. Em tais termos, voto no
sentido de CONHECER, porém NEGAR provimento ao recurso.” Fixou-se, portanto, o
entendimento de que as alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nº 739/2016 e
767/2017, que estipulam a necessidade de requerimento administrativo para prorrogar o
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benefício previdenciário de auxílio-doença, que possui prazo certo de cessação,
aplicam-se aos benefícios concedidos anteriormente às respectivas vigências”.
É o relato do essencial em se tratando de feito eletrônico.
VOTO
Nada colhe da irresignação o agravante.
É que o exame dos autos demonstra que o recurso de uniformização é intentado contra
decisão extintiva, que reconheceu a carência de ação, por ausência de interesse, tratando
a discussão, portanto, de matéria processual.
Ocorre que, por expressa disposição legal (Art. 14, lei 10259/2001), apenas cabe
unifomizar divergência sobre questão de direito processual, não cabendo, contra
sentença de extinção, sequer o recurso "inominado", tanto também por expressa opção
legislativa (Art. 5o., norma citada).
Destaca-se que não cabe ao intérprete reescrever as normas para afastar as opções
tomadas pelo legislador, de sorte que ante a expressa disposição legal não há margem
para discutir.
Com estes registros, desprovejo o recurso.
É como voto.
Almiro Lemos
Juiz Federal

Certidão de julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do voto
do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
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Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

10. 0513055-30.2017.4.05.8102
Recorrente: Raimunda Gregório Ferreira de Lima
Advogado: Luiz Ricardo de Moraes Costa – OAB/CE 028980
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEÇA RECURSAL DEFICIENTE.
INÉPCIA. NÃO CONHECIMENTO: I) A peça recursal deve apresentar
impugnação específica do conteúdo da sentença, sendo inepta aquela que apresenta
impugnação genérica.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional por verificar que a questão suscitada envolve discussão de
matéria de fato.
Estes os fundamentos do agravo, em sua integralidade: “A recorrente Interpôs Incidente
Regional de Uniformização de Jurisprudência, tendo o presidente da segunda turma
recursal do juizado especial federal cível do Ceará inadmitido seguimento ao incidente
sob o fundamento de tratar-se de reexame de matéria fática. Tendo sido interposto
agravo nos próprios autos, este foi denegado por decisão monocrática do presidente da
turma regional de uniformização. Todavia o presente recurso versa sobre matéria
exclusivamente de direto, tendo em vista que o julgado guerreado, ao denegar a
concessão do benefício pleiteado pela recorrente, mesmo reconhecendo a ocorrência de
início material, sem desqualificação da prova material, divergiu frontalmente da
orientação jurisprudência, inclusive, do STJ. Ante o exposto, mister se faz o
afastamento da Súmula 42 da TNU, com a conseguinte admissão do presente incidente
de uniformização de jurisprudência”.
É o relato do essencial em se tratando de feito eletrônico.
VOTO
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Há questão prévia para ser solvida. Verifico que o recurso manejado funda-se em
proposições genéricas, deixando de impugnar especificadamente a decisão recorrida,
limitando-se a afirmar abstratamente o seu equívoco, como se o reexame pelo colegiado
fosse direito potestativo do recorrente.
Consoante lição clássica, “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio
da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso
seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do
princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para
que a parte recorrida possa defender-se.” (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos
Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178.)
Ressalta-se que a figura do recurso meramente potestativo é pouco utilizada no processo
brasileiro, sendo quase desconhecida no Processo Civil e desconhecida no âmbito dos
Juizados Especiais.
Não conheço, pois, o recurso interposto.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, em NÃO CONHECER
os recursos interpostos, nos termos do voto do relator.
Votação unânime.
Em sendo verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos à origem.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

11. 0533519-51.2017.4.05.8013
Recorrente: Jane da Consta Neri Santos
Advogado: Edes Soares de Oliveira Filho – OAB/AL 010362
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJAL
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEÇA RECURSAL DEFICIENTE.
IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DO CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO.
INÉPCIA. NÃO CONHECIMENTO: I) A peça recursal deve apresentar
impugnação específica do conteúdo da sentença, sendo inepta aquela que apresenta
impugnação genérica ou dissociada do conteúdo do ato impugnado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional por verificar que a questão suscitada envolve discussão de
matéria processual.
Estes os fundamentos do agravo, em síntese: “Assim, nesse contexto, entende-se,
respeitosamente, que o Pedido de Uniformização tem sede em discussão sobre a
aplicação de tese jurídica, e não em questões de fato que demandem o reexame de
matéria probatória. Demais disso há a observância com a transcrição da decisão
recorrida, das decisões divergentes com destaques importantes, bem como o cotejo
analítico. No incidente que fora inadmitido defende-se que a presente demanda não
viola o postulado da coisa julgada, sobretudo por dois motivos: (i) traz um novo cenário
de fato, haja vista que o “documento novo” insere uma nova realidade, mexendo,
inegavelmente, com o contexto da causa de pedir; e (ii) o (não- ) reconhecimento de
determinada atividade como especial, na demanda anterior, deu- se no bojo dos
fundamentos da decisão, não tendo, por isso, o condão de espraiar sua força de
vinculação para postulações futuras, exatamente porque não insere-se dentro do
conceito de coisa julgada (com seus efeitos negativos e positivos), mas sim no âmbito
30

de mera preclusão, restrito aos lindes daquela causa” (…) “Com a devida vênia, entende
o agravante que tal matéria seja eminentemente de direito, bem como que o paradigma
apresentado traz claramente posicionamento de outras Turmas Recursais”.
É o relato do essencial em se tratando de feito eletrônico.
VOTO
Há questão prévia para ser solvida. Verifico que o recurso manejado é dissociado da
decisão impugnada.
Consoante lição clássica, “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio
da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso
seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do
princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para
que a parte recorrida possa defender-se.” (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos
Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178.).
De igual maneira a jurisprudência tem afastado a possibilidade de conhecimento de
recurso cujas razões são dissociadas do ato impugnado: “DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PROVISÃO DE EVENTOS SINISTROS. RESOLUÇÃO FNS Nº 227/2010.
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. RECURSO QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS
PRESCRITAS E QUITADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CABIMENTO.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Apelação e remessa necessária de
sentença do juízo da 5ª Vara Federal da Paraíba que julgou procedente ação da
UNIMED João Pessoa, Cooperativa de Trabalho Médico para excluir do montante a ser
escriturado como passivo a título de provisão de eventos/sinistros a liquidar de
ressarcimento ao SUS os valores atingidos por prescrição quinquenal e os quitados em
execuções fiscais. 2. Apelação da ANS que defende a obrigação legal de ressarcimento
ao SUS, com base no art. 32 da Lei nº 9.656/98, a inexistência de violação ao princípio
da irretroatividade previsto no Art. 5º XXXVI, da Constituição Federal de 1988 e a
inaplicabilidade do prazo prescricional trienal previsto no Art. 206, parágrafo 3º, inciso
IV, do Código Civil. 3. Caso em que a autora da ação não discute o fundamento legal de
imposição e/ou critérios de cálculo das parcelas que compõem o ressarcimento ao SUS,
nem o prazo do Decreto nº 20.910/32, insurgindo-se contra a indevida inclusão de
parcelas inexigíveis, porque atingidas pela prescrição quinquenal ou quanto a valores
devidamente quitados. 4. O recurso dissociado dos fundamentos da decisão impugnada
não atende aos ditames da dialeticidade recursal, compreendido como o ônus atribuído
ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão
recorrida, não devendo ser conhecido. 5. O devedor tem direito de excluir do montante
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escriturado como passivo a dívida cuja pretensão de cobrança se encontra prescrita, bem
como dos débitos comprovadamente quitados em execuções fiscais. 6. Apelação não
conhecida. Remessa necessária improvida.” (TRF5, APELREEX - Apelação / Reexame
Necessário - 32906 Relator(a) Desembargador Federal Frederico Dantas)
Ressalta-se que a figura do recurso meramente potestativo é pouco utilizada no processo
brasileiro, sendo quase desconhecida no Processo Civil e desconhecida no âmbito dos
Juizados Especiais.
No caso sob exame, constata-se que ambas as decisões que negaram seguimento ao
recurso, na origem e na presidência deste colegiado assentaram que a discussão versa
acerca de matéria processual - como efetivamente versa - enquanto o agravo ora julgado
limita-se a dizer que a discussão não trata de matéria de fato.
Têm-se, portanto, que o fundamento da decisão de negativa de seguimento
simplesmente não foi enfrentado, o que não autoriza o conhecimento do recurso.
Não conheço, pois, o recurso interposto.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, em NÃO CONHECER
os recursos interpostos, nos termos do voto do relator.
Votação unânime.
Em sendo verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos à origem.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
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Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

12. 0509711-66.2016.4.05.8202
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Edmar Alves da Cunha
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
VOTO VENCEDOR
PROCESSO 0509711-66.2016.4.05.8202
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL INADMITIDO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO PRÉVIA DA DATA
DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM
DESCONFORMIDADE COM A DATA FIXADA PELO PERITO JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO ART. 60, §8º, DA LEI 8.213/91. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou
provimento a agravo de decisão da TR/PB que negara seguimento a incidente de
uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada está vazada nos
seguintes termos (anexo 34):
Vistos, etc.
Trata-se de agravo contra decisão da TR/PB que negou seguimento ao pedido de
uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS, sob o fundamento de que o
recurso implica em reexame de matéria de fato.
O acórdão impugnado deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela
parte autora, determinando que a DCB seja contada a partir da implantação do benefício
e não da data da perícia, como fixado na sentença.
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O INSS recorre requerendo que o fim do prazo de contagem de cessação do benefício
tenha início na data do laudo pericial e não da implantação. Colaciona julgado
paradigma oriundo da 3ª TR/PE (0500351-52.2017.4.05.8306) alegando atender aos
requisitos dispostos na Lei nº 10.259/01.
Decido.
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 concerto, o colegiado entendeu que “(...) o auxílio-doença deve ser mantido
desde a DIB fixada na sentença até o transcurso do prazo de seis meses, contado da
implantação do benefício”.
No paradigma, a Turma fixou a DCB na data da realização da perícia, com o tempo
mínimo de recuperação de um ano: “(...) considerando que o perito, em resposta ao
quesito 13 (anexo 22), estimou o tempo mínimo de recuperação de um ano, contados a
partir da data da realização da perícia médica (11/04/2017), fixo a DCB em
11/04/2018”.
Infere-se, pois, inexistir similitude fática entre a decisão recorrida e o acórdão
paradigma, pois este último cuida de matéria fática distinta da analisada nos autos, não
havendo, portanto, de se cogitar de divergência de entendimento a ser unificada,
devendo incidir o enunciado da QO nº 22, da TNU, segundo a qual, “É possível o não
conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão
recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.”
Ademais, eventual análise do recurso, implica em revalorização dos elementos de prova
trazidos aos autos, o que não pode ser alcançada por meio desta modalidade recursal
(Súmula 42, da TNU).
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno merece ser conhecido e provido.
O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma
consubstanciado no acórdão da 3ª Turma Recursal/PE proferido no processo nº
0500351-52.2017.4.05.8306.

34

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de uniformização
de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”, sendo que
“o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em
reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”.
No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito ao termo inicial
do cômputo do prazo estipulado para a Data de Cessação do Benefício (DCB) de
auxílio-doença.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a autarquia ré indica, de forma
acertada, que o acórdão ora impugnado decidiu fixar a DCB estipulada pelo perito a
contar da data da implantação (anexo 25). No paradigma apontado, por sua vez, a DCB
é estabelecida tendo como referência a data da realização da perícia (anexo 26).
Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e o julgado apontado como
paradigma, observa-se restar caracterizada a divergência de entendimento entre a
Turma Recursal de origem e a Turma Recursal de Pernambuco quanto ao direito
material, o qual merece ser examinado.
Em relação à data de cessação do benefício (DCB), o art. 60, da Lei 8.213/91, incluído
pela Lei n. 13.457 de 2017, determina que “§ 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” e “§ 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.”
Pela redação conjunta dos dispositivos, depreende-se que apenas na ausência de
fixação de prazo é que o auxílio-doença será cessado no prazo de 120 (cento e vinte
dias) com início do prazo a partir da concessão ou reativação do benefício. Nos
demais casos, a data de cessação do benefício deve ocorrer dentro dos parâmetros
fixados pelo perito judicial, sendo tal circunstância afastada apenas na ocorrência
de prova constante nos autos capaz de infirmar o laudo do expert.
Especificamente quanto ao marco inicial para contagem do prazo de cessação do
benefício de auxílio-doença, deve o julgador basear-se nas provas técnicas existentes
nos autos como parâmetro de julgamento, das quais a perícia médica judicial é sua
expressão maior em virtude de sua confiança e equidistância entre as partes.
É certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo livre para formar sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, para que isso
ocorra, é indispensável a consignação expressa dos “motivos que o levaram a considerar
ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
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pelo perito” (art. 479, NCPC). No caso em tela, porém, não há no acórdão recorrido
qualquer justificativa nesse sentido.
Logo, observa-se que o acórdão atacado, ao fixar o termo inicial para o cômputo do
prazo para cessação do benefício em descompasso com o laudo pericial vai de encontro
aos termos do art. 60, da Lei 8.213/91 e do art. 479 do Código de Processo Civil.
Destaque-se que, no caso, não procede o argumento de que o PU revolve matéria de fato
e que, por isso, seu exame estaria vedado pela Súmula 42/TNU. Isso porque, conforme
já ressaltado, a fundamentação do acórdão recorrido não faz menção a uma
avaliação específica do caso concreto que justificasse o entendimento adotado
diverso da contagem do prazo a partir do laudo pericial. Da forma como o tema foi
tratado no presente feito, entende-se, pois, que é caso de tese jurídica a qual pode
ser enfrentada em incidente de uniformização regional.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E,
CONSEQUENTEMENTE, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
pedido de uniformização regional para fixar a tese de que, na hipótese do art. 60, §
8º da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para contagem do prazo para cessação do
benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data de elaboração do laudo
pericial, salvo se o médico não precisar data diversa e/ou o juiz não apontar
expressamente outros elementos técnicos nos autos que justifiquem sua fixação em
data diversa.
Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso inominado,
em obediência à tese jurídica firmada por esta Turma Regional de Uniformização.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, preliminarmente e por unanimidade,
reconhecer a admissibilidade do incidente de uniformização regional de jurisprudência,
e no mérito, por maioria, dar provimento ao agravo para conhecer e dar provimento ao
pedido de uniformização, anulando o acórdão para determinar novo julgado, nos termos
do voto do relator.
Recife, 18 de março de 2019.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
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VOTO DO RELATOR DA TRRN NA 26ª SESSÃO
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.
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.
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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.
(...)
§ 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”.

38

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."
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
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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
0509711-66.2016.4.05.8202
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, preliminarmente, por
unanimidade, reconhecer a admissibilidade do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência, e, no mérito, por maioria, dar provimento ao agravo para
conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização, anulando o Acórdão para
determinar novo julgado, nos termos do voto-vista de Dr. Júlio Rodrigues Coelho
Neto, Relator para Acórdão. Vencidos Dr. José Baptista, Dr. Gilton Batista, Dr.
Carlos Wagner e Dr. Gustavo Barbosa. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais
Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da
Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente
da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz
Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme
Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed.
Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Certifico, ainda, que, no anexo 41, consta o voto antecipado, pelo então Relator, Dr.
Carlos Wagner, que fora validado equivocadamente como Acórdão.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
RELATOR JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA – PRESIDENTE
DA 2ª TR/PE
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13. 0516112-62.2017.4.05.8100
Recorrente: União Federal
Advogado: Advocacia Geral da União (AGU)
Recorrido (a): Luana Vitória Rodrigues de Sousa
Advogado: Defensoria Pública da União (DPU)
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO. INADMISSÃO
DE PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
SIMIILITUDE FÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela União em face de decisão da Presidência
desta Turma Regional, que manteve decisão da Presidência da 3ª Turma Recursal da
Seção Judiciária do Ceará, inadmitindo Incidente de uniformização Regional (anexo
38).
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.
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 acórdão impugnado pelo Incidente de Uniformização negou provimento ao recurso
inominado, considerando que os medicamentos pleiteados eram fornecidos pelo SUS.
Para que não haja dúvida, vejamos trecho do voto do relator:
- No caso em apreço, a sentença julgou procedente o pedido, por entender que as
insulinas e a fita para monitoramento glicêmico pleiteadas por ocasião dessa
demanda são fornecidas pelo SUS, sendo seguras para tratar uma criança acometida
por Diabetes tipo 1 e objetivando evitar o risco de morte por hipoglicemia ou por
cetoacidose.
- Em consonância com o entendimento do juízo sentenciante, e com fundamento no
laudo médico pericial que atestou serem as insulinas e a fita para monitoramento
glicêmico de fornecimento gratuito pela rede pública de saúde (anexo 14), é de se
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constatar que a autora tem direito subjetivo ao fornecimento de tais itens, que devem
ser fornecidos sem qualquer ônus, quando solicitados.
Em sede de pedido de uniformização, a União asseverou que o acórdão recorrido
divergiu do entendimento da Seção Judiciária de Sergipe e desta própria TRU. Contudo,
os acórdãos paradigmas por ela mencionados trataram de medicamento não fornecido
pelo SUS, caso distinto dos presentes autos, o qual, repita-se, diz respeito a
medicamento que consta da referida lista do SUS. Note-se que a peça recursal menciona
que o acórdão da Turma de origem condenou a União na "obrigação de prover
medicamento não previsto na lista do Sistema Único de Saúde", o que, aí sim, daria
admissibilidade ao pedido de uniformização. Porém, não foi esse o fundamento
utilizado, como demonstrado acima.
Assim, não há similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, tendo aplicação 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”. Ora, não havendo similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, não se pode falar em
divergência na interpretação do direito material previsto em lei, o que afasta a aplicação
do art. 14, caput, da Lei 10.259/01.
Por fim, é importante observar que no agravo contra a decisão da presidência da Turma
de origem, a União pretendeu mudar o fundamento do seu recurso, dizendo ter havido
erro do acórdão ao sustentar que o medicamento pretendido consta da lista do SUS.
Todavia, além de essa modificação não ser possível no estágio no qual ela foi efetuada,
isso implicaria reexame de fato igualmente negado neste grau de recurso.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal
Certidão de Julgamento

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
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termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

14. 0501479-65.2016.4.05.8202
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Eriquecia Nunes Matias
Advogado: Francisco Lopes de Lima – OAB/ PB 013666
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA JUDICIAL PROGRAMADA.
PRAZO DE RECUPERAÇÃO DETERMINADO. TERMO INICIAL E FINAL.
MENÇÃO PELO PERITO. OBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. PROVIMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
VOTO
Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS contra decisão da Presidência
desta Turma Regional de Uniformização que inadmitiu Incidente de
Uniformização de Jurisprudência apresentado perante a Turma Recursal da
Seção Judiciária da Paraíba, por entender que não havia similitude fáticojurídica entre o acórdão combatido e o paradigma indicado. O recorrente
sustenta divergência em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de
Pernambuco.
Além do art. 14, da Lei 10.259/01, o recurso em tela tem previsão no art. 4º, 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”.
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O acórdão proferido pela Turma Recursal de origem (TR/PB) julgou 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.
O INSS, por sua vez, trouxe paradigma de Turma Recursal de Pernambuco no
sentido de que a DCB seja contada a partir da data da perícia médica.
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.
Em princípio, penso, data venia, que o presente recurso deve ser conhecido,
parecendo-me presente a similitude fática e jurídica entre os precedentes
confrontados.
No mérito, a técnica conhecida como alta programada, administrativa ou
judicial, consiste na prévia fixação de um termo final para o auxílio-doença
concedido, o que é feito de acordo com a evolução esperada da patologia e
eventual recuperação do segurado.
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.
(...)
§ 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 auxíliodoença, 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)"
Pela redação conjunta dos dispositivos, depreende-se que apenas na
ausência de fixação de prazo para a DCB é que o seu início será a
concessão ou reativação do benefício, caso em que ele será de 120 dias (§
9º). Nos demais casos, a data de cessação do benefício deve ocorrer dentro
dos parâmetros fixados pelo perito judicial, sendo tal circunstância afastada
apenas na ocorrência de prova constante nos autos capaz de infirmar o laudo
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do expert. Em outras palavras, se o perito judicial, por exemplo estabelece um
prazo de recuperação de 6 meses, contados da data da perícia, a DCB será
exatamente esta, não havendo que se garantir mais nenhum pedido de
prorrogação, que não tem previsão legal (§ 8º). Neste caso, se a parte
entender que ainda tem direito, lhe caberá formular novo requerimento
administrativo.
Especificamente quanto ao marco inicial para contagem do prazo de cessação
do benefício de auxílio-doença, deve o julgador basear-se nas provas técnicas
existentes nos autos como parâmetro de julgamento, das quais a perícia
médica judicial é sua expressão maior em virtude de sua confiança e
equidistância entre as partes.
É certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo livre para formar
sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia,
para que isso ocorra, é indispensável a consignação expressa dos “motivos
que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo,
levando em conta o método utilizado pelo perito” (art. 479, NCPC). No caso em
tela, porém, não há no acórdão recorrido qualquer justificativa nesse sentido.
Logo, observa-se que o acórdão atacado, ao fixar o termo inicial para o
cômputo do prazo para cessação do benefício em descompasso com o laudo
pericial, vai de encontro aos termos do art. 60, da Lei 8.213/91 e do art. 479 do
Código de Processo Civil.
É verdade que eu vinha decidindo a questão de outra forma na 2ª Turma
Recursal de Pernambuco. Isso acontecia, porém, porque, seguindo o voto de
outros colegas naquele órgão, eu não tinha percebido que a previsão legal de
pedido de prorrogação era limitada ao § 9º do art. 60, não se estendendo ao §
8º. Depois de avaliar com detalhe o critério legal, não tenho dúvidas em que o
certo, data venia, é votar agora de forma diferente, inclusive de modo a
contribuir com a uniformização da interpretação do direito federal em toda a 5ª
Região.
À vista das razões declinadas, dou provimento ao agravo interno, para dar
provimento ao incidente de uniformização regional, a fim de determinar a
devolução do acórdão à Turma Recursal de origem para que seja aplicado o
entendimento acima mencionado.
Recife, data da validação.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região, por maioria, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
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INTERNO, e em consequência, DAR PROVIMENTO AO PEDIDO REGIONAL
DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal
Certidão de Julgamento

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria, dar
provimento ao Agravo Interno para dar provimento ao Incidente Regional de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Vencidos Dr. Gilton Batista, Dr.
Gustavo Melo, e José Baptista. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival
Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente
da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz
Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme
Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed.
Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

15. 0507065-58.2017.4.05.8102
Recorrente: Antônio Calisto dos Santos
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PEDIDO REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSÃO. MATÉRIA DE
FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42/TNU. RECURSO
IMPROVIDO.
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VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (anexo 34) em face de decisão da
Presidência desta Turma Regional de Uniformização (anexo 33) que inadmitiu incidente
de uniformização regional (anexo 29).
A sentença (anexo 21) julgou improcedente pedido de restabelecimento/concessão de
benefício previdenciário por incapacidade, dizendo basear-se nas conclusões do laudo
pericial médico. Tal decisão foi confirmada por acórdão Primeira Turma Recursal do
Ceará (anexo 24).
Interposto pedido de uniformização regional (anexo 30), foi inadmitido na origem e pela
Presidência desta TRU, resultando daí a interposição do agravo objeto de exame.
O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando houver
divergência na interpretação da lei federal, em questões de direito material, entre
decisões proferidas por Turmas Recursais da mesma Região. Além disso, 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.
No caso, a pretensão da parte autora/Agravante é rediscutir questões de fato através
do pedido de uniformização regional, pretendendo abordar, mais especificamente, se
no caso concreto estaria ou não demonstrada o equívoco das conclusões exaradas no
laudo do perito médico judicial.
Observemos, nesse sentido, que o acórdão recorrido diz expressamente estar
fundamentando as suas razões nas conclusões do perito judicial, asseverando,
outrossim, “que não há nos autos lastro probatório apto a infirmar as conclusões do
perito, as quais, inclusive, levaram em consideração as condições pessoais do
demandante, tais como sua idade e profissão.” (Trecho do acórdão recorrido – anexo 24
– Grifamos).
Aliás, um parágrafo da própria peça recursal já é suficiente, por si só, para evidenciar a
impossibilidade da sua admissão. Diz o recorrente que a 1a Turma Recursal do Ceará
utiliza como alicerce para sua decisão o argumento de "que não há no processo lastro
probatório apto a infirmar as conclusões do perito", afirmação que estaria divorciada
"das provas colacionadas nos autos, principalmente os laudos médicos, atestados e
exames".
Vê-se, portanto, facilmente, que a pretensão recursal envolve necessária revaloração
da prova e seu contexto, afastando-se da discussão sobre divergência na interpretação
da lei federal, situação que não permite a admissão do recurso, conforme enunciado da
Súmula n.º 42 da TNU (Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato).
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Ora, para que pudéssemos afastar as conclusões exaradas no acórdão impugnado,
teríamos que reexaminar o acervo probatório produzido nos autos, o que é vedado nesta
instância recursal, cuja competência é limitada, repita-se, a dirimir divergência na
interpretação da lei federal, sob pena de indevida criação de uma terceira instância
revisora, sem a devida previsão constitucional, e inclusive de forma contrária ao
princípio constitucional da razoável duração do processo.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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16. 0517415-21.2016.4.05.8400
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Ozian Rodrigues Matias
Advogado: Luiz Gonzaga da Silva – OAB/RN 009999
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 DA
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno manejado pelo INSS (anexo 60) em face de decisão da
Presidência desta Turma Regional de Uniformização (anexo 57) que manteve decisão
da Presidência da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do
Norte, inadmitindo Incidente de uniformização Regional (anexo 52).
O acórdão impugnado (anexo 42) pelo Incidente de Uniformização negou provimento
ao recurso para manter sentença que reconheceu a especialidade do tempo de serviço
prestado pelo autor como vigilante, com uso de arma de fogo, o que teria sido
demonstrado por meio de PPP.
Em sede de pedido de uniformização (anexo 48), a autarquia previdenciária asseverou
que o acórdão combatido da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do
Norte divergiu de entendimento proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária de
Pernambuco que adotou o posicionamento no sentido de que o PPP assinado por
Sindicato dos Vigilantes não consiste em prova idônea para comprovar o desempenho
da atividade de vigilante mediante uso de arma de fogo.
Porém, analisados os autos, verifica-se que não houve o devido prequestionamento da
matéria, uma vez que a tese ventilada pelo INSS em seu incidente de uniformização (a
de que a assinatura do PPP por representante do sindicato não tem idoneidade como fins
de prova) não foi aduzida na instância de origem, sendo apresentada tão somente
quando da interposição do incidente de uniformização, tendo, na verdade, ocorrido uma
grande omissão da própria autarquia previdenciária, que não suscitou a questão no
momento oportuno.
Nesse sentido, foi suficientemente esclarecedora a decisão ora recorrida objeto deste
agravo. Vejamos:
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“O acórdão proferido pela Turma de origem asseverou que o autor comprovou “(...) de
forma satisfatória, em especial a partir dos perfis profissiográficos previdenciários
constantes dos anexos 10 e 11, o exercício, habitual e permanente, de atividade de
vigilância armada para os períodos compreendidos entre 06/03/2001 a 19/07/2007 e
01/10/2009 a 09/10/2016, os quais devem ser reconhecidos como especiais. Deste
modo, integralizava o autor, por ocasião do requerimento administrativo, tempo
suficiente para obtenção da pleiteada aposentadoria especial”.
Na espécie, verifica-se que o colegiado reconheceu a especialidade do período em que
o autor exerceu a atividade de vigilante, mediante a comprovação do porte de arma de
fogo por meio de PPP, não se manifestando acerca da idoneidade do documento
apresentado nos autos.
A autarquia previdenciária somente formulou a tese pretendida quando da interposição
dos embargos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, a teor da Questão de
Ordem nº 35 da Turma Nacional de Uniformização – ‘O conhecimento do pedido de
uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por
parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado’.” (Decisão do Presidente da
TRU que negou provimento ao agravo de instrumento para destrancar o Incidente de
Uniformização do INSS – Anexo 57).
Destarte, tendo em vista que a autarquia previdenciária somente formulou e aduziu a sua
tese quando da interposição do seu recurso neste órgão uniformização regional, há óbice
intransponível ao conhecimento de seu incidente de uniformização, haja vista o teor da
Questão de Ordem nº 35 da Turma Nacional de Uniformização - “O conhecimento do
pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material
controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado”.
Esta Turma de Uniformização, em situação idêntica, já assentou o mesmo entendimento
sufragado decisão agravada nos autos do processo nº 0502131-61.2016.4.05.8306:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. VIGILANTE. PPP ASSINADO
POR SINDICATO. DIVERGÊNCIA NÃO ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO DE
ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA TRU QUE DESPROVEU O AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.” (TRU, processo nº
0502131-61.2016.4.05.8306, julg. em 30-4-2018, unânime).
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

17. 0501628-13.2015.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Antônio Batista Filho
Advogado: Von Brawn e Santos – OAB/CE 020646
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. EXERCÍCIO DE
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MANDATO ELETIVO. PERÍODO ANTERIOR À LEI 10.877/04.
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTOS. REGIME PRÓPRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULAÇÃO NO MESMO PERÍODO. VEDAÇÃO
DA CONTAGEM NO REGIME GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS à Turma Regional de Uniformização, em face de
acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Ceará, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido de
restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade.
O acórdão recorrido entendeu ser possível a contagem, para fins previdenciários, de
período de mandato eletivo anterior à edição da Lei nº. 10.887/04, mesmo tendo havido
vinculação concomitante com o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS). Mas o
INSS alega não ser possível a inclusão de exercente de mandado eletivo anterior à
edição da Lei nº. 10.887/04, como segurado facultativo do RGPS, quando vinculado a
Regime Próprio de Previdência. Aponta como paradigma julgado da Primeira Turma
Recursal do Rio Grande do Norte (processo nº. 05001298120174058404), que não
reconheceu como tempo de contribuição o referido período de exercício de mandato
eletivo por esse motivo.
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). Além disso, 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.
De início, observo que, do cotejo entre o acórdão combatido (Primeira Turma Recursal
do Ceará) e o julgado paradigma (Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Norte),
apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material
posto em análise nos autos.
O cerne da divergência apontada consiste no reconhecimento ou não, para fins
previdenciários, do período de exercício de mandato eletivo anterior à edição da
Lei nº. 10.887/04, quando o segurado encontra-se vinculado concomitantemente a
Regime Próprio de Previdência Social.
Com o advento da Lei nº. 9.506/97, de 30.10.1997, que acrescentou a alínea ‘h’ aos
artigos 12 e 11, respectivamente, das Leis nº. 8.212/91 e nº. 8.213/91, os ocupantes de
mandado eletivo passaram a ser considerados segurados obrigatórios, na qualidade de
segurados empregados. Contudo, o dispositivo inserido na Lei nº. 8.212/91 foi
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declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário nº. 351.717/PR, o qual restou assim ementado:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL: PARLAMENTAR: EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDERAL,
ESTADUAL ou MUNICIPAL. Lei 9.506, de 30.10.97. Lei 8.212, de 24.7.91. C.F.,
art. 195, II, sem a EC 20/98; art. 195, § 4º; art. 154, I.I. - A Lei 9.506/97, § 1º do
art. 13, acrescentou a alínea h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, tornando segurado
obrigatório do regime geral de previdência social o exercente de mandato eletivo,
desde que não vinculado a regime próprio de previdência social.II. - Todavia, não
poderia a lei criar figura nova de segurado obrigatório da previdência social, tendo em
vista o disposto no art. 195, II, C.F.. Ademais, a Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, ao criar
figura nova de segurado obrigatório, instituiu fonte nova de custeio da seguridade
social, instituindo contribuição social sobre o subsídio de agente político. A instituição
dessa nova contribuição, que não estaria incidindo sobre "a folha de salários, o
faturamento e os lucros" (C.F., art. 195, I, sem a EC 20/98), exigiria a técnica da
competência residual da União, art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º, ambos
da C.F. É dizer, somente por lei complementar poderia ser instituída citada
contribuição.III. - Inconstitucionalidade da alínea h do inc. I do art. 12 da
Lei 8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, § 1º do art. 13.IV. - R.E. conhecido e
provido".
Em decorrência de tal decisão, entre a vigência da Lei nº. 9.506/97 e a edição da Lei
nº. 10.887/2004, o exercente de mandato eletivo deixou de ser considerado segurado
obrigatório da Previdência Social. Somente a partir da Lei nº 10.887/04, quando já em
vigor a EC 20/98, foi validamente acrescentada a alínea ‘j’ ao inciso I do art. 12 da Lei
nº. 8.212/1991, quando eles voltaram a ser considerados segurados obrigatórios do
regime geral de Previdência Social, desde que não vinculados a regime próprio.
Isso não quer dizer, porém, que as contribuições efetivamente recolhidas no período
devam ser perdidas quando elas não foram devolvidas. A Lei 9.506/97, § 1º do art. 13,
que acrescentou a alínea h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, presumia-se
constitucional até o dia em que o STF declarou sua inconstitucionalidade, sendo
cumprida por todo o país até aquela data. Então, a partir da Lei 10.887/2004 a obrigação
de efetuar os descontos voltou a ser do ente público, mas o reconhecimento do labor
anterior, para fins previdenciários, continou válido com a devida prova do
recolhimento das contribuições respectivas, até em razão da previsão do art. 55,
inciso IV, da Lei nº. 8.213/1991, nos seguintes termos:
"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:
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(...)
IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro
regime de previdência social; (Redação dada pela Lei nº 9.506, de 1997)
(...)".
Não fosse o bastante, o § 1º do dispositivo acima citado autoriza o cômputo do tempo
de serviço prestado durante o tempo no qual o exercício da atividade não determinava
filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana, mediante o
pagamento das contribuições correspondentes.
Por conseguinte, entendo que o titular de mandato eletivo exercido anteriormente ao
advento da Lei nº. 10.887/2004 pode ter o período computado para fins de
aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social desde que opte por atender a
condição estabelecida no § 1º do art. 55 da Lei 8.213/91, não obstante estar vinculado,
concomitantemente, a regime próprio de previdência em razão do exercício de outra
atividade.
Note-se que o caput do art. 55 da LBPS deixa claro que, além das atividades de
qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 (segurados obrigatórios),
também se admite outras formas de contagem de tempo de serviço, incluindo, como
dito, "o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou
municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro
regime de previdência social" (inciso IV do art. 55), previsão que se encontra na Lei
Previdenciária desde sua edição, em 1991, com pequena mudança de redação, sem
alterar-lhe o significado.
Portanto, desde o advento da Lei nº. 8.213/91, quando, originalmente, sequer era
elencado como segurado obrigatório o detentor de mandato eletivo, já era possível o
cômputo desse período como tempo de serviço, desde que cumprida a exigência do § 1º
do art. 55 (recolhimento das contribuições previdenciárias, sponte sua). E, na esteira do
disposto no art. 107, também vigente desde o surgimento da LBPS, "o tempo de serviço
de que trata o art. 55 desta Lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal
de qualquer benefício". Assim, não há como negar o direito do detentor de mandato
eletivo de computar o tempo de exercício como efetivo tempo de serviço, inclusive para
fins de cálculo do valor do benefício.
Entre as hipóteses elencadas no art. 55 para cômputo de tempo de serviço, "além do
correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o
art. 11", encontra-se o tempo de contribuição efetuado como segurado facultativo
(inciso III). Tendo a lei diferenciado através dos incisos III e IV as figuras,
respectivamente, do segurado facultativo e do exercente de mandato eletivo, creio que
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ambas não se confundem. Assim, o detentor de mandato eletivo à época em que não
era considerado segurado obrigatório também não era segurado facultativo.
Além disso, ainda pensamos que seria questionável, data venia, a alegação do acórdão
paradigma de que a Portaria MPS nº. 133/2006, bem como o art. 11, § 2º, do Decreto nº.
3.048/99, vedam a contribuição como facultativo para quem pertence a regime próprio
de previdência social, já que o art. 13, da Lei 8.213/91, não traz tal limitação,
consignando apenas que "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", não fazendo restrição mencionada. De toda forma,
analisado o ordenamento jurídico como um todo, de forma sistemática, parece-nos clara
a possibilidade de contagem do tempo aqui discutido, conforme razões acima expostas.
Destarte, com fulcro na fundamentação supra, o período de trabalho do detentor de
mandato eletivo, até a entrada em vigor da Lei nº. 10.887/04, pode ser reconhecido para
fins previdenciários desde que tenham sido vertidas as respectivas contribuições, mesmo
tendo havido vinculação concomitante com o Regime Próprio da Previdência Social
(RPPS).
Ante o exposto, CONHEÇO do incidente para NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto.
Recife/PE, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
JUIZ FEDERAL RELATOR

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, preliminarmente, por
maioria, conhecer do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, vencidos Dr.
Gilton, Dr. Gustavo e Dr. Baptista, nesta parte, e, no mérito, por unanimidade,
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ressalvado o entendimento de Dr. Almiro, negar provimento ao Incidente Regional
de Jurisprudência, nos termos do voto do relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

18. 0510289-04.2017.4.05.8102
Recorrente: Maria Lúcia da Silva
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO PARA
DESTRANCAR
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
INADMISSÃO.
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência desta
Turma Regional de Uniformização que, com fundamento na ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma, negou provimento ao agravo interposto para
destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado perante
a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará.
Em suas razões, a requerente alega que houve demonstração do dissídio jurisprudencial
entre o julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará e o
paradigma da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (processo
0502271-92.2016.4.05.8404), que entendeu que “em se tratando de benefício por
incapacidade, o julgador deverá atribuir relevo às condições pessoais do segurado, tais
como, o grau de escolaridade, o meio social em que vive, idade, o nível econômico e a
atividade desenvolvida.”
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No caso em tela, o acórdão recorrido negou provimento ao pleito autoral nos seguintes
termos: “No que concerne ao requisito da incapacidade laborativa, o laudo pericial
(anexo nº. 14) concluiu que a postulante é portadora de "cegueira em olho esquerdo
(H54.4) devido a descolamento de retina.". (...). Sendo assim, a demandante apresenta
incapacidade definitiva e irreversível somente em relação a um dos olhos. No que tange ao
outro, possui visão normal. Portanto, estaria apta a exercer muitas atividades
profissionais, inclusive a sua de empregada doméstica. No caso, a conclusão do médico
perito, especialista em Oftalmologia, levou em consideração, além dos documentos
médicos juntados pela demandante, as suas condições pessoais e sociais, tais como idade
(54 anos), escolaridade (não alfabetizada) e profissão (empregada doméstica). Com
efeito, a profissão da autora não se enquadra dentre atividades laborativas mencionadas
pelo perito que necessitam “do uso da visão binocular como motorista de ônibus de
passageiros e veículos de carga e policiais devido ao manuseio de armas de fogo entre
outras. Sendo assim, conclui-se que não se encontram reunidos os requisitos necessários
para a concessão do benefício ora pleiteado. ” (grifo nosso).
Como se observa claramente, a Turma Recursal recorrida afastou o direito à percepção do
benefício do auxílio-doença por haver concluído que a patologia de que padece a autora
não a torna incapaz para suas atividades habituais, mesmo após a análise de suas condições
pessoais e sociais. Da mesma forma, a posição da Turma Recursal de origem não afrontou
o entendimento pacificado pela TNU na Súmula 47 (“Uma vez reconhecida a
incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais
do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”), tendo se restringindo a
formar sua convicção, expondo, de forma fundamentada e contextualizada, os fundamentos
e argumentos que conduziram ao seu convencimento no caso concreto.
O que se vê, na verdade, é uma tentativa de reapreciação da prova. Haja vista que o
indeferimento do benefício se fundamentou na análise das provas constantes nos autos,
especificamente de prova material, não é possível a admissão do recurso, uma vez que a
matéria tratada nos autos demandaria um necessário reexame de fatos/provas, o que é
vedado no âmbito da Turma Nacional, conforme dispõe a Súmula nº 42 da TNU (Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato).
Por fim, ainda que a recorrente não pretendesse o reexame dos fatos, não haveria
divergência na interpretação da lei federal entre o julgado recorrido e o paradigma, já que
aquele caminhou no mesmo sentido, analisando as particularidades do caso, goste o
recorrente ou não da forma como isso foi feito, o que não importa mais neste grau de
jurisdição.
À vista das razões declinadas, voto por negar provimento ao agravo interno interposto pela
parte autora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
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Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

19. 0501690-95.2016.4.05.8204
Recorrente: Manoel Adriano de Lima
Advogado: Victor Gonçalves Wanderley – OAB/PB 017601
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO
A AGRAVO PARA DESTRANCAR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. ART.
14, CAPUT, DA LEI 10.259/01. INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
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Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou
provimento a agravo contra decisão da Presidência da Turma Recursal da Paraíba que
negara seguimento a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão
ora agravada dispõe o seguinte (anexo 48):
Pretende o autor o pagamento da complementação de aposentadoria tomando por base
a remuneração dos ferroviários em atividade, regida pelo PES nº 2010 da CBTU.
Nos paradigmas apresentados fixou-se a tese de que há direito adquirido do
aposentado a manutenção dos critérios de equiparação segundo as condições vigentes
ao tempo da aposentadoria.
Com o advento da Lei nº 10.478/2002, a complementação de aposentadoria foi
estendida aos ferroviários admitidos até 21.05.1991 pela RFFSA, suas estradas de
ferro, unidades operacionais e subsidiárias. Assim, apenas os ferroviários admitidos
até 21.05.91 na RFFSA e subsidiárias fazem jus à complementação de aposentadoria.
A partir de 5-9-2001, com vigência da MP nº 2.217-3/01, que incluiu o § 1º no artigo
118, da Lei nº 10.233/01, a complementação da aposentadoria dos ferroviários passou
a ter como referência os valores remuneratórios dos empregados da RFFSA absorvidos
pela ANTT. Posteriormente, a MP nº 353/2007, convertida na Lei n. 11.483/2007,
alterou o §1º do art. 118 da Lei nº 10.233/01, determinando que a equiparação prevista
na Lei nº 8.186/91 tenha por base a remuneração percebida pelos empregados da
RFFSA absorvidos pela VALEC.
No caso concreto, como o autor ingressou na RFFSA em 1º-1-1976 e se aposentou em
22.12.1995, vinculado à RFFSA antes de 05/09/2001, a complementação da sua
aposentadoria deve ter como referência os valores remuneratórios dos servidores em
atividade na RFFSA.
Ressalte-se, outrossim, 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 a autarquia do referido recurso para pleitear a modificação
do julgado proferido pela Turma Recursal, através do reexame do arcabouço
probatório já devidamente apreciado.
À vista das razões declinadas, nego provimento ao agravo e, por conseguinte,
mantenho a decisão da Presidência que negou seguimento ao incidente regional de
uniformização.
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 de Alagoas, proferido no processo nº
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0514256-67.2016.4.05.8013, mas 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 improcedência do pedido autoral de direito à complementação segundo a
tabela remuneratória da CBTU. Considerou isso por estar aposentado pela RFFSA, sem
maiores considerações (anexo 34):
7. In casu, o promovente ingressou na RFFSA em 01/01/1976 e aposentou em
22/12/1995 (anexos 07/08). Logo, a complementação de sua aposentadoria não tem
como referência os valores remuneratórios da CBTU, enquadrando-se na forma do
inciso III, do parágrafo anterior.
Não se sabe se a autora foi redistribuída para os quadros da CBTU ou da VALEC.
O acórdão apontado como paradigma apresenta diversos argumentos não colocados no
acórdão impugnado, como também não traz muitos detalhes fáticos, o que seria
essencial para perquirir se há ou não divergência entre os entendimentos das Turmas
Recursais de diferentes Estados da Região (anexo 41).
É bem verdade que os dois casos tratam de servidores ingressos na RFFSA, também
sendo verdade que a discussão gira em torno da base de cálculo da paridade dos
servidores inativos / pensionistas: se da VALEC ou da CBTU. Mas diante da falta de
maiores detalhes, sobretudo do acórdão recorrido, que não foi embargado pelo autor,
não é possível constatar cabalmente a existência de divergência. Como dito, o acórdão
paradigma aponta diversos argumentos que sequer foram ventilados pelo acórdão ora
combatido, embora o art. 14, caput, da Lei 10.259/01, admita o cabimento do pedido de
uniformização para resolver divergência na interpretação de lei federal em questão de
direito material, o que, ainda que por questões processuais, não aconteceu.
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”.
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
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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, data da movimentação.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, preliminarmente, por
maioria, não conhecer do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, vencido
Dr. Cláudio Kitner, nos termos do voto do relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

20. 0511992-67.2017.4.05.8102
Recorrente: Luzineide Maria da Anunciação
Advogado: Luiz Ricardo de Moraes Costa – OAB/CE 028980
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
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Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE
INADMITE/NÃO CONHECE DE PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA QUALIDADE DE
SEGURADO (A) ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL MANTIDA.
VOTO
Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora em face de decisão da
Presidência desta Turma Regional de Uniformização que manteve decisão da
Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, inadmitindo Incidente
de uniformização Regional (anexo 38).
O acórdão impugnado (anexo 31) pelo Incidente de Uniformização negou provimento
ao recurso para manter sentença que não reconheceu a qualidade de segurada especial
da autora:
No caso sub examine, observo que a sentença impugnada analisou de forma cautelosa
as provas constantes nos autos, não merecendo reforma.
Para melhor ilustrar, bem como a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono
trecho do julgado impugnado, o qual adoto como parte da fundamentação, nos termos
do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995:
De notar que o início de prova material é bastante frágil, eis que se resume a
documentos datados de 2011 (filiação ao sindicato dos trabalhadores rurais de Várzea
Alegre) e 2012/2013 (boletim de movimentação do programa hora de plantar).
Como se não bastasse, por ocasião da audiência, verifiquei que a autora não tem
aparência de trabalhadora rural (mãos não calejadas, sem linguagem e trejeitos
próprios de agricultora, sotaque paulista/paulistano e respostas nitidamente
ensaiadas), pelo que improcede a alegação de que é segurada especial. Finalmente,
foram evidenciadas diversas contradições nos depoimentos tomados, o que fragiliza
ainda mais o conjunto probatório.
Dessa forma, outra solução não me parece mais razoável, senão a de indeferir o
pedido, ante a insuficiência das provas coligidas aos autos, cuja produção incumbia à
requerente.
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De fato, o conjunto probatório da autora se mostrou bastante escasso. Além dos
documentos citados na sentença, a postulante juntou apenas recibos de compras de
produtos agrícolas e declaração de exercício rural emitido por sindicato. Nessa
situação, seria imprescindível uma boa prova oral para suprir tamanha lacuna
documental.
No entanto, isso não aconteceu. Em audiência de instrução, a postulante alegou que
está no Ceará desde o ano 2000. Confessou que esteve em SP em 2001 (cidade onde
viveu por vários anos) apenas para dar a luz a seu filho mais novo. Ocorre que tal
versão não se mostrou verossímil diante de contradições no depoimento da autora. Ela
relatou que voltou a São Paulo em 2005, excepcionalmente, apenas para concluir o
processo de divórcio de seu ex-marido. Porém, nesse mesmo ano, a requerente emitiu
uma carteira de trabalho naquele estado em 06/07/2005, o que sugere que teria
intenção de ficar ali por mais tempo. Ocorre que também identifiquei a emissão de um
RG em São Paulo em 07/04/2004 (anexo 11, página 13), o que coloca a promovente por
pelo menos dois anos naquele Estado dentro do período de carência.
Além disso, destaco que as respostas da autora não demonstraram espontaneidade.
Assevero, ainda, o entendimento desta Turma Recursal de prestigiar as impressões
pessoais da magistrada que presidiu a instrução e sentenciou o feito. Em sua decisão,
afirmou que a postulante não apresentou aparência física comum aos agricultores que
se dedicam à atividade, não possuindo calosidades nas mãos, por exemplo.
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.
Em sede de pedido de uniformização, a autora asseverou que o acórdão combatido da 2ª
Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará divergiu de entendimento proferido pela
1ª Turma Recursal do mesmo Estado:
4. Reexaminando a causa, observo que o autor atende ao requisito etário, pois
nasceu no dia 15/01/1944, contando com 60 anos de idade ao tempo do requerimento
(DER
em
31/10/2008).
Quanto à condição de segurado especial, verifico
que o autor apresentou documentos que satisfazem a condição legal contida no Art.
55, § 3º, da Lei 8.213/91, a saber: ITR de terreno rural em seu nome, participação em
programas de governo de apoio ao agricultor (hora de plantar) em 003/2004, inscrição
no seguro safra de 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, recibos da COSEMA
de janeiro de 2003, incorporação militar em 1970, como
agricultor
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; livro de registro sindical,
filiação sindical e pagamento de contribuições entre 2003 e 2006, inscrição com
o segurado
especial junto ao INSS em 10/12/21997, dentre outros. Aliás, o próprio INSS rec
onheceu a condição atual de agricultor do autor, ao conceder-lhe auxílio-doença como
segurado especial em 2006. Assim, incontroversa a condição de segurado especial do
autor ao tempo do requerimento (2008). A controvérsia reside apenas no cumprimento
da carência, já que até 1996 o autor residia em São Paulo com a família e lá se
dedicava a atividades urbanas, tendo registros de emprego anotados entre 1975 e
1976 e por último de 01.06.1995 a 16.05.1996. Portanto, somente passou a dedicar-se
exclusivamente à agricultura a contar de 1997, tanto é certo que foi neste ano que se
inscreveu junto a Previdência Social como segurado especial.
Pois bem.
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, 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.
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.”
Na hipótese dos autos, o presente recurso há de ser improvido, haja vista o intuito
de rediscussão dos fatos, o que não é possível diante da Súmula nº 42/TNU: Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.
Diferentemente do que alega o recorrente, a matéria não é apenas de direito.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
64

Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

21. 0503384-32.2017.4.05.8312
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Severino Manoel da Silva
Advogado: Jésimon Tenório Santana – OAB/PE 026265D e outros
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DOIS FUNDAMENTOS.
QUESTÃO DE ORDEM 13 TNU. SÚMULA 42 TNU. ATAQUE APENAS DO
ÚLTIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
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VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão da Presidência desta
Turma Regional, a qual negou provimento a agravo interposto contra decisão da 3a
Turma Recursal de Pernambuco, que inadmitiu Pedido de Uniformização.
O recurso em exame 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”.
O recorrente alega que a questão debatida não tem relação com reexame de provas, vez
que a discussão nos presentes autos envolve apenas a definição do conceito jurídico de
atividades habituais para fins de concessão de auxílio-doença.
A decisão recorrida, porém, além de fundamentada no reexame de provas vedado pela
Súmula 42 da TNU, ponto combatido pelo agravante, também se baseou na Questão de
Ordem nº 13, da TNU, dizendo que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento já fixado pela TRU no Processo nº 0506335-69.2016.4.05.8300, questão
não abordada na petição de agravo interno.
Ora, não há interesse recursal quando a parte pretende impugnar determinado
fundamento da decisão judicial, mas há outro suficiente por si só para a manutenção da
decisão recorrida. Ou seja, havendo decisão favorável ao recorrido por mais de um
motivo, o recorrente não pode impugnar apenas um deles. Não seria relevante para ele
ver reconhecida a razão da sua argumentação, porque isso não seria bastante para a
reforma da decisão recorrida, que seria mantida pelo fundamento não atacado.
Compulsando os autos, repita-se, verifico que a decisão combatida foi expressa em
mencionar, antes mesmo de citar a Súmula 42 da TNU, que “o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com tese fixada pela TRU – 5ª Região, segundo a qual,
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”, citando decisão desta Corte, abaixo colacionada:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIODOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL QUE TOMA COMO PARÂMETRO A ÚLTIMA
ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO SEGURADO. RESTABELECIMENTO.
PRECEDENTE DA TRU NO MESMO SENTIDO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 13.
AGRAVO IMPROVIDO.” (TRU - Processo nº 0506335-69.2016.4.05.8300, julg. em 304-2018, Rel. Juiz Federal Joaquim Lustosa Filho).
Diante deste cenário, nego provimento ao agravo interposto pelo INSS.
ACÓRDÃO
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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.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

22. 0500822-31.2018.4.05.8307
Recorrente: José Amaro de Lira
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 030341D
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
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AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
VEDAÇÃO. SÚMULA 42 TNU. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Presidência
desta Turma Regional, a qual inadmitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência
apresentado contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco.
O recurso em exame 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”.
A decisão recorrida foi fundamentada na impossibilidade de reexame de fatos, mas o
recorrente sustenta que não se trata de reexame, mas apenas de revaloração de provas
cujo conteúdo já teria sido mencionado pelo acórdão impugnado.
Uma leitura do acórdão impugnado demonstra que ele analisou especificamente o caso
concreto, observando que, “embora haja referência a engenhos”, “o vínculo mantido
pelo autor como rurícola, durante os períodos em tela, foi mantido com pessoa
física”. Ou seja, considerou que, apenas da referência, os fatos, na situação em exame,
demonstravam vínculo com empregador pessoa física, o que inviabilizaria o
enquadramento no período como atividade especial, vez que os mencionados
trabalhadores rurais não seriam abrangidos pela Previdência Social Urbana, mas pelo
FUNRURAL, para os quais não era prevista a concessão de benefício de aposentadoria
por tempo de serviço ou especial.
Não há como divergir do entendimento desta Presidência no sentido de que
reconhecimento do pedido autoral fundamentou-se nos documentos constantes dos
autos, e, por isso, o objetivo de revisar o julgado não pode ser alcançado por meio desta
modalidade recursal, porquanto importaria na reapreciação e reexame de conjunto
probatório. Ao contrário do que diz o agravante, o acórdão não reconheceu o trabalho
em engenho, dizendo, pelo contrário, que apesar das referências, essa não era a
realidade, o que teria sido verificado na documentação analisada em seu conjunto.
Note-se, por fim, que o agravante não sustenta que o empregador pessoa física também
autoriza a contagem do tempo especial, somente combatendo, repita-se, o
reconhecimento fático de que o empregador não era um Engenho. Até porque é
conhecida a jurisprudência da TNU no sentido de que a expressão "trabalhadores na
agropecuária", contida no item 2.2.1 do anexo ao Decreto n. 53.831/64, se refere,
apenas, aos trabalhadores rurais vinculados a empresa agroindustrial ou
agrocomercial, o que não se verifica nos períodos em que os empregadores sejam
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pessoas físicas. (TNU - Pedido: 00092380820154036302, Relator: MINISTRO RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2018, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 19/02/2018).
Desta forma, pode-se inferir que a decisão da Presidência deve ser mantida. Diante
desse cenário, nego provimento ao agravo interposto pelo INSS.
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.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

23. 0520113-95.2014.4.05.8100
Recorrente: Elivaldo Ferreira Martins
Advogados: Adaudete Pires Duarte– OAB/CE 018290 e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TRU DA 5a REGIÃO.
AGRAVO PARA DESTRANCAR PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
DESCABIMENTO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (anexo 71) contra decisão da
Presidência desta Turma Regional de Uniformização (anexo 70), que não admitiu
agravo visando destrancar pedido de uniformização regional (anexo 63).
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.
Analisados os autos, verifica-se que a decisão recorrida deve ser mantida. Primeiro
porque, como ela bem mencionou, o acórdão de origem, "ao concluir pelo
indeferimento do pleito autoral, levou em consideração o arcabouço probatório
constante nos autos. Sendo assim, 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)".
Realmente, em vários trechos dos recursos interpostos pela parte autora se verifica
nitidamente a sua discordância da valoração probatória efetuada. A título de exemplo,
em determinado trecho do pedido de uniformização, ela disse com todas as letras que "a
sentença proferida por este juízo, data vênia, merece ser revista, vez que não levou em
consideração o Laudo Médico Judicial quando o nobre perito afirma pelo
impedimento de longo prazo do autor, tampouco os documentos médicos que
repousam aos autos que corroboram as patologias do autor ,julgando improcedente o
pedido autoral". Em outras palavras, o recorrente discorda da interpretação que a Turma
de origem fez do laudo do perito judicial, bem como dos documentos médicos
unilateralmente apresentados, o que não é mais possível neste grau de jurisdição.
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Além disso, do cotejo entre o acórdão recorrido (Primeira Turma Recursal do Ceará) e o
julgado paradigma (Segunda Turma Recursal do Ceará), não se apresenta caracterizada
a divergência de entendimento quanto ao direito posto em análise nos autos, em razão
da inexistência de similitude fática entre o julgado recorrido e o precedente apresentado.
Com efeito, no acórdão recorrido, a Primeira Turma Recursal do Ceará entendeu não
preenchido o quesito impedimento de longo prazo para concessão do benefício
pleiteado, com fundamento na conclusão do perito judicial, consignando o seguinte:
“na primeira perícia judicial (anexo 08) o expert apontou ser o autor portador de
hipertensão leve não havendo impedimento de longo prazo. [...] Realizada a segunda
perícia médica judicial (anexo 44) o expert conclui que o autor é portador de acidente
vascular sem repercussões (CID I64 e E64.9), com leve sequelas, ocasionando
incapacidade parcial, leve e permanente. Em seus esclarecimentos (anexo 48) o médico
judicial afirma, no quesito 04, que há impedimento físico, porém sem incapacidade
grave no caso em questão, inclusive sem sinais de atrofia importante apenas
espasticidade.” (grifo nosso)
Por outro lado, o acórdão paradigma, da Segunda Turma Recursal do Ceará, analisa e
julga a matéria sobre um prisma distinto, mais precisamente sob o ponto de vista
da existência de limitações físicas e psíquicas que ensejariam impossibilidade de
recuperação. Ademais, consignou que a conclusão no sentido da existência de
incapacidade total e temporária do autor haveria de ser afastada com base na situação
fática concreta (circunstâncias pessoais do autor) para ser reconhecida como uma
incapacidade total e permanente. Vejamos:
"Com efeito, tenho que a natureza da doença que acomete o autor, os sintomas que
ocasionam, bem como o histórico de tratamento, que não tem surtido o efeito
esperado, a despeito do acompanhamento junto ao CAPS desde 2013, têm o condão de
caracterizar a existência de impedimento de longo prazo."
Em sendo assim, afigura-se-nos também evidenciado que não há similitude entre as
teses jurídicas adotadas nos acórdãos em confronto. Na realidade, trata-se de situações
fáticas diversas a respeito das quais foram firmadas as premissas atinentes às razões de
decidir.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
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Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos deste
voto.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

24. 0500146-14.2017.4.05.8309
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Erisvaldo Francisco da Silva
Advogado: João Paulo Gomes Pedrosa Bezerra – OAB/PE 001171B
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
RECUPERAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES PARA CARÊNCIA. ART. 24, P.U., DA LEI
8.213/91. 1/3. REVOGAÇÃO. PAGAMENTO NA VIGÊNCIA DA NORMA MAIS
VANTAJOSA. INCAPACIDADE POSTERIOR. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI
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VIGENTE NO IMPLEMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. APLICAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
VOTO
Cuida-se de Incidente Regional de Uniformização interposto pelo INSS em face de
acórdão proferido pela 3a Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco.
O acórdão impugnado (anexo 19) manteve sentença (anexo 15) que julgou procedente o
pedido autoral, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento dos valores
atrasados do benefício de auxílio-doença referentes ao período de 24/08/2016 a
24/10/2016.
Em sede de Pedido de Uniformização Regional, o INSS defende que “tendo em conta
que o fato gerador do benefício ocorreu sob a égide da MP nº 739, de 7 de julho de
2016, publicada em 8.7.2016 e republicada em 12.7.2016, havendo a perda da
qualidade de segurado, deve se observar a carência mínima integral para o gozo do
benefício de auxilio doença e aposentadoria por invalidez, qual seja, 12 (doze) meses.”
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).
De início, observo que, do cotejo entre o acórdão recorrido (3ª Turma Recursal de
Pernambuco) e o julgado apontado como paradigma (1ª Turma Recursal de
Pernambuco), apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento quanto ao
direito material posto em análise nos autos.
No mérito, penso que o recurso deva ser provido.
As MPs 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017, ao revogar o
parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, acabaram com a possibilidade de
recuperação das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado, mediante o
pagamento de 1/3 do número de contribuições exigidas para a carência do benefício a
ser requerido. Assim, a partir da revogação, uma vez perdida a qualidade de segurado,
caberia à parte autora contribuir, no caso de auxílio-doença, por mais 12 meses.
No caso, a questão é de direito intertemporal, restando saber a partir de qual momento a
revogação da norma mais vantajosa deve ser aplicada. Apesar de entendermos que ela
não poderia ter aplicação retroativa, a exigência de nova implementação de período total
de carência se aplica da seguinte forma:
1) entre 08/07/2016 e 04/11/2016 (durante a vigência da MP nº 739, de 7 de julho de
2016, publicada no DOU no dia 08/07/2016, que teve seu prazo de vigência encerrado
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no dia 04/11/2016, conforme Ato Declaratório do Presidente da mesa do Congresso
Nacional nº 58, de 2016); ou 2) na vigência da MP 767 (a partir de 06/01/2017),
considerando que ela foi convertida na Lei 13.457/2017.
No caso, segundo o fato reconhecido no acórdão recorrido, o qual não cabe mais
reexaminar, a parte autora manteve vínculos empregatícios com a Empresa Samuel
Antônio Pereira de Alencar - ME no período de março a dezembro de 2015. Além
disso, esteve vinculado ao RGPS de 09/2011 a 08/2012, bem como em 10/2013, sendo
ainda importante observar que, também segundo a decisão, a DII foi 24/08/2016.
Quando pagou o último conjunto de contribuições, superior a 1/3 da carência do
benefício desejado, ainda não tinha sido revogado o parágrafo único do art. 24, da Lei
8.213/91. Por outro lado, quando da DII, a norma em vigor já exigia um total de 12
contribuições após a perda da qualidade de segurado, o que não era mais alcançado pelo
autor, não sendo suficiente mais o pagamento de apenas 1/3. A questão, então, é saber
se a inovação normativa se aplica a cada requisito isoladamente ou a todos eles em
conjunto, parecendo-me melhor, data venia, a segunda opção.
Não há direito adquirido a requisitos exigidos legalmente, mas ao benefício previsto em
lei, o qual, para ser concedido, não se contenta com uma exigência, exigindo todas elas
conjuntamente. Como dito no paradigma invocado pelo recorrente, a lei de regência é a
vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício
(princípiotempus regit actum). Como no caso o direito ao benefício somente surgiria
com o início da incapacidade, ocorrido quando já revogada a norma mais vantajosa, a
sua concessão exigia a presença de todos os requisitos naquela data, não podendo se
considerar cada um alcançado em tempos diferentes.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO,
fixando a seguinte tese: a regra do parágrafo único, do art. 24, da Lei 8.213/91, que se
contentava com o pagamento de 1/3 do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência exigida para o benefício a ser requerido, somente tem
aplicação quando todos os requisitos para a concessão da respectiva prestação foram
preenchidos durante a sua vigência.
Uma vez que o acórdão da Turma Recursal de origem não está em consonância com a
tese ora firmada, há necessidade de retorno dos autos para adequação.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto.
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Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Incidente Regional de Jurisprudência, ressalvado apenas o
entendimento de Dr. Rudival Gama, nos termos do voto do relator. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José
Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

25. 0500082-22.2017.4.05.8109
Recorrente: José Ferreira de Vasconcelos
Advogado: Adaudete Pires Duarte - OAB/CE 018290
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TRU. INADMISSÃO DE PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. SEGURADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO
PARADIGMA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
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Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (anexo 59) contra decisão da
Presidência desta Turma Regional de Uniformização (anexo 58), a qual, ao manter
decisão da Presidência da Terceira Turma Recursal do Ceará, inadmitiu Incidente de
Uniformização Regional (anexo 52).
A sentença (anexo 28) julgou improcedente o pedido inicial de concessão de auxíliodoença/aposentadoria por invalidez a segurado especial (trabalhador rural), tendo ela
sido confirmada por acórdão da Terceira Turma Recursal do Ceará (anexo 33).
Em seu pedido de uniformização regional (anexo 40) insurgiu-se o autor asseverando
que “o dissídio na interpretação de similares situações fáticas refere-se à aceitação
como início de prova material da DAP EM NOME DO AUTOR E DA CERTIDÃO DE
CASAMENTO E INCRA/ITR EM NOME DO GENITOR DO RECORRENTE.”
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). Além disso, 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. Por sua vez, 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.”
No caso, a pretensão do autor/agravante não merece ser acolhida. Como mencionado
acima, o recurso é focado na validade do DAP e da certidão de casamento, do INCRA e
ITR em nome do seu genitor, documentos que seriam válidos como início de prova
material. Ocorre que, ao contrário do que afirma o recorrente, o acórdão recorrido não
disse o contrário, dizendo apenas que, no caso, tais documentos não possuíam validade
porque as suas datas eram posteriores ao período de carência que seria objeto de prova.
Para que não haja nenhuma dúvida, vejamos a fundamentação apresentada na decisão
recorrida, in verbis:
"No caso dos autos, verifica-se que a parte postulante anexou aos autos cópias dos
seguintes documentos: extrato de DAP de agricultor emitido em 09/05/2013 (anexo 4,
fl. 4); carteira do sindicato expedida em 19/11/2013 (anexo 4, fl. 3); dentre outros
documentos de menor importância. Muito embora tais documentos possam ser tidos
como início de prova material, observa-se que a maioria deles são posteriores ao
sinistro que teria causado a incapacidade. Tal evento ocorreu em 05/09/2013,
conforme bem afirmou o autor na perícia médica (anexo 8) e no depoimento pessoal
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(anexo 25). O extrato do DAP, por si só, não é hábil para atestar a condição de
segurado especial no período de carência. Assim sendo, diante do não preenchimento
do requisito da carência, o autor não faz jus ao benefício ora pretendido". (Grifamos).
Em outras palavras, a questão aqui não é de validade do conteúdo exposto na
documentação, mas de sua validade no tempo, o que não é questionado pelo recorrente.
É de se concluir, portanto, que do cotejo entre o acórdão recorrido e os julgados
paradigmas não se apresenta caracterizada a divergência de entendimento quanto ao
direito posto em análise nos autos, em razão da inexistência de similitude fática e
jurídica entre eles.
Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, não há como
rever-se a decisão 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”.
Em sendo assim, afigura-se escorreita a decisão agravada, que fica integralmente
mantida.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz
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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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

26. 0500003-97.2018.4.05.8306
Recorrente: Maria Bernadete Martins da Silva
Advogado: Maria Lucineide de Lacerda Santana - OAB/PB 011662B
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SEGURIDADE
SOCIAL. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. DATA DE
SOLICITAÇÃO DO AGENDAMENTO. EQUIVALÊNCIA. DATA DO
ATENDIMENTO AGENDADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
VOTO
Trata-se de Incidente Regional de Uniformização interposto pela parte autora em face
de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária de Pernambuco, no ponto em que fixou a data do requerimento administrativo
(DER) e consequentemente a data de início do benefício (DIB) como sendo a data do
agendamento para o atendimento presencial (anexo 27 e 34).
Alega a recorrente que há divergência entre a tese firmada no acórdão recorrido e o
entendimento da Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe, bem como da 3ª
Turma Recursal de Pernambuco.
O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas
Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei nº
10.259/2001).
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De início, observo que, do cotejo entre o acórdão combatido e os julgados
paradigmas, apresenta-se caracterizada a divergência de entendimento quanto ao
direito posto em análise nos autos.
Com efeito, o acórdão recorrido, como dito, entendeu que a data de entrada do
requerimento administrativo deve ser considerada a data de agendamento do
atendimento presencial no INSS. Por outro lado, os acórdãos paradigma, da TR/SE e 3ª
TR/PE, concluíram no sentido de que a data de entrada do requerimento administrativo
deve ser considerada a data da solicitação do agendamento do benefício.
De acordo com a IN INSS/PRES Nº 77:

Art. 667. O requerimento de benefícios e serviços deverá ser solicitado pelos canais de
atendimento da Previdência Social, previstos na Carta de Serviços ao Cidadão do INSS
de que trata o art. 11 do Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, tais como:
(...)
§ 3º O requerimento de benefícios e serviços agendáveis é composto de duas etapas:
I - agendamento por meio de um dos canais de atendimento; e
II - apresentação da documentação no local, data e horário agendado.
(...)
Art. 669. Qualquer que seja o canal de atendimento utilizado, será considerada como
DER a data de solicitação do agendamento do benefício ou serviço, ressalvadas as
seguintes hipóteses:
I - caso não haja o comparecimento do interessado na data agendada para conclusão
do requerimento;
II - nos casos de reagendamento por iniciativa do interessado, exceto se for antecipado
o atendimento; ou
III - no caso de incompatibilidade do benefício ou serviço agendado com aquele
efetivamente devido, hipótese na qual a DER será considerada como a data do
atendimento.
(...)
A previsão infra legal não poderia ser diferente. A partir do momento em que
institucionalizou o agendamento, visando organizar os serviços administrativos da
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autarquia previdenciária, ela não poderia considerar a data do requerimento do benefício
em um dia superveniente. Requerimento, termo utilizado pela lei, é sinônimo de pedido,
solicitação, expressão que não poderia, data venia¸ ser substituída por um dia posterior,
equivalente ao do atendimento. Em outras palavras, data de requerimento é o mesmo
que data de solicitação do agendamento para o atendimento, mas não é igual à data
desse atendimento.
Por sua vez, no caso nenhuma das regras de exceção acima mencionadas se verificou,
razão pela qual a DER deve ser fixada na data da solicitação de agendamento do
atendimento, qualquer que seja o meio utilizado, presencial ou não (internet/central de
atendimento 135), o que ocorrer primeiro.
Ante o exposto, VOTO PELO PROVIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO, fixando a tese de que a data de entrada do requerimento (DER)
de benefício deve corresponder à data da solicitação do agendamento do
atendimento, qualquer que seja o meio utilizado, presencial ou não (internet/central de
atendimento 135), o que ocorrer primeiro, ressalvados os casos previstos no art. 669 da
Instrução Normativa/INSS nº 77/2015. Em consequência, voto pela devolução dos autos
à origem para adequação do julgado.
É como voto.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização, nos
termos do Voto da Relatora.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, preliminarmente, por
maioria, conhecer do Incidente, vencido nesta parte Dr. Gilton Batista, e, por
unanimidade, dar provimento ao Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos
do voto do relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
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Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

27. 0500370-73.2017.4.05.8204
Recorrente: Luiz Laurentino
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva - OAB/PB 004007
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
INADMISSÃO NA PRESIDÊNCIA DA TURMA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. IMPEDIMENTO INFERIOR A DOIS ANOS.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TNU. QUESTÃO DE ORDEM 13.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL.
SÚMULA Nº 43 DA TNU. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão da Presidência desta TRU,
que negou provimento a agravo contra decisão de inadmissão de pedido de
uniformização na Turma de origem. Argumenta o recorrente, em síntese, que o recurso
não demandaria reexame de prova, mas sim a definição da interpretação jurídica
atinente ao conceito de impedimento de longo prazo para fins de concessão do benefício
assistencial de prestação continuada.
Penso que não assiste razão ao recorrente. O acórdão recorrido, da Turma Recursal da
Paraíba, consagrou entendimento segundo o qual o impedimento temporário e com
duração inferior a 2 (dois) anos não atenderia ao requisito contido no art. 20, parágrafo
10, da Lei 8742/93, para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada. O acórdão apresentado como paradigma, por outro lado, dispõe que o
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impedimento não precisa ter a duração mínima de 2 (dois) anos para ensejar a concessão
do benefício, o que estaria de acordo com precedentes da TNU.
A matéria versada neste pleito de uniformização foi debatida no âmbito da TNU no
PEDILEF n º 0073261-97.2014.4.03.6301/SP (Tema 163), como representativo da
controvérsia, tendo sido firmada a tese no sentido de que “Para fins de concessão do
benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência,
que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é
imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de
2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a data do início da sua
caracterização.” É verdade que a TNU já teve posicionamento inverso, na linha
mencionada
pelo
paradigma,
mas
o
entendimento
foi
superado.

No caso em apreço, o acórdão recorrido decidiu no sentido de não ser possível a
concessão do benefício em razão de o impedimento ser inferior a 2 (dois) anos, o que
demonstra sua consonância com o entendimento mais recente da TNU. Portanto, aplicase a 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.(Aprovada na 2ª Sessão
Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia 14.03.2005).
Importante notar, outrossim, que a outra alegação do recorrente, de que a decisão
recorrida lhe supriu o direito de produzir prova (anexo 20), não pode ser apreciada em
sede deste Pedido de Uniformização. Isso porque ela é alegação de índole processual,
que não pode ser resolvida em sede de Pedido de Uniformização, já que o art. 14, caput,
da Lei 10.259/01, somente o aceita quando houver divergência entre decisões sobre
questão de direito material, texto legal fechado e claro, que não dá margem a
interpretações diversas, o qual ainda foi confirmado, como não poderia ser diferente,
pelo teor da Súmula 43, da TNU: não cabe incidente de uniformização que verse sobre
matéria processual.
Diante desse cenário, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo 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.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal Relator
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Vencido Dr. Gilton Batista.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

28. 0502011-93.2017.4.05.8302
Recorrente: Bartolomeu Gonçalves da Silva
Advogado: Davi Ângelo Leite da Silva - OAB/PE036499
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TRU5. AGRAVO.
DECISÃO DA TURMA DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTO
JUNTADO NA FASE RECURSAL. NATUREZA PROCESSUAL DA MATÉRIA.
DESCABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.259/01. RECURSO
IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora (anexo 60) em face de
decisão da Presidência desta Turma Regional de Uniformização (anexo 53) que
inadmitiu agravo que pretendia destrancar incidente de uniformização regional (anexo
29).
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A parte recorrente diz que o objeto do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO é a negativa
de análise da prova juntada aos autos para contrapor-se as inéditas alegações incluídas
no Recurso Inominado da autarquia, o que teria acontecido em sede de contrarrazões.
Colaciona julgados da TR/RN (0506944-11.2014.4.05.8401) e da 3ª TR/PE (051229688.2016.4.05.8300).
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). Além disso, 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.
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.”
Ocorre que, certo ou errado no mérito, o presente recurso não deve ser provido em face
de óbice processual instransponível, que é a impropriedade da matéria submetida à
análise neste grau de jurisdição.
De fato, a discussão acerca da possibilidade de se colacionar documento novo em sede
recursal é matéria de claro índole instrumental, que não pode ser dirimida em sede de
pedido de uniformização de jurisprudência, como muito bem mencionou a decisão
recorrida. Gostemos ou não, a Lei 10.259/01, no caput do seu art. 14, é muito clara ao
dispor que "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 que exclui o exame de questões
processuais.
Aliás, como foi suficientemente esclarecido na decisão agravada, trata-se de tema já
sedimentado na colenda TNU, cujo juízo é o de que “não cabe incidente de
uniformização que verse sobre matéria processual” (Súmula nº 43). Ademais, a
presidência deste colegiado chegou ao ponto de apresentar precedente específico sobre a
matéria:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 43 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. - (...) verifico que o
Incidente não merece ser conhecido por versar sobre matéria eminentemente
processual, qual seja, a possibilidade de juntada de documentos novos em fase
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recursal. - Diante do exposto, de rigor a incidência da Súmula nº 43/TNU: “Não cabe
incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.”. - Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do incidente de uniformização. (PEDILEF 05040192120144058311.
JUIZ FEDERAL FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER. DOU
30/03/2017. PÁG. 142/235). Portanto, nego provimento ao agravo regimental.”
Nem se pode falar, como vez ou outra tem acontecido, que no caso o direito processual
é importante ao ponto de refletir no direito material em debate. Isso é inerente a toda
regra processual, que não é um fim em si mesma, mas um simples meio de obtenção do
direito material invocado pelas partes. O caput do art. 14 da Lei 10.259/01 não faz
distinção entre normas processuais mais ou menos importante, tratando-se de uma regra
fechada e clara, que não deixa margem a interpretações diferentes, data venia.
Em sendo assim, também por essa razão, afigura-se-nos correta a decisão
agravada, que fica integralmente mantida.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
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Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

29. 0508967-34.2017.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Isabel Cristina Amorim de Melo
Advogado: Ricardo Luiz Amorim de Melo – OAB/PE 033211
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
Retirado da Pauta na 27ª Sessão da TRU
Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 27ª Sessão
da TRU pelo Exmo. Juiz Federal Relator.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

30. 0503402-89.2017.4.05.8300
Recorrente: José Ismar da Silva
Advogados (as): Paulianne Alexandre Tenorio - OAB/PE 020070D e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL.
AGRAVO
PARA
DESTRANCAR
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS.
EXISTÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA AO
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. TEMPO APENAS LABORADO
POSTERIORMENTE.
REAPOSENTAÇÃO.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTE DO STF NA DESAPOSENTAÇÃO. RATIO
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DECIDENDI
IDÊNTICA.
APLICAÇÃO.
UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO.

PEDIDO

DE

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (anexo 38) contra
decisão da Presidência desta Turma Regional de Uniformização (anexo 36), a
qual, ao manter decisão da Presidência da Terceira Turma Recursal de
Pernambuco, inadmitiu incidente de uniformização regional (anexo 31).
Em seu pedido de uniformização regional (anexo 28), defende a parte autora
ser possível a reaposentação, que consistiria na renúncia à aposentadoria
atual (com renúncia, inclusive, do tempo de serviço que já usufruiu) para que
lhe seja concedida uma nova aposentadoria apenas com o tempo laborado
após a primeira aposentação. Alega que tal pedido diverge da desaposentação,
já que não pretende contar o tempo de contribuição já utilizado para a
primeira aposentadoria, mas utilizar apenas o tempo laborado posteriormente
a ela. Alega que o acórdão impugnado diverge da jurisprudência da 1ª TR/PE
(0501621-66.2016.4.05.8300).
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). Além disso, 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. Por sua vez, o Regimento Interno da TNU, aprovado pela
Resolução CJF n.º 345/2015, aqui aplicado por força do art. 4.º, XI, do
RITRU, por meio 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.”
Analisados os autos, parece-me haver divergência entre o acórdão recorrido,
da 3a Turma Recursal de Pernambuco, e o paradigma apresentado, da 1a
Turma Recursal da mesma Seção Judiciária. Por sua vez, as decisões que
inadmitram o pedido de uniformização se basearam apenas no instituto da
desaposentação, embora o caso aqui seja ligeiramente diferente, relativo ao
que se chamou de reaposentação. Por isso, e também por entender que o
resultado depende da interpretação de precedente do STF, não se tratando de
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uma mera aplicação objetiva, creio não ser o caso de aplicação da Questão de
Ordem nº 13 da TNU, admitindo-se, data venia, o pedido de uniformização.
Mesmo assim, o referido pedido de uniformização não deve ser provido.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº.
661.256/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 503), fixou a
seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo,
por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a
regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991”.
O julgamento do tema 503 envolveu a apreciação conjunta dos Recursos
Extraordinários nºs. 661.256/DF e 827.833/SC. Em seu voto vista, a Ministra
Rosa Weber observou que o RE nº. 827.833 continha situação de fato que não
poderia ser tratada como desaposentação propriamente dita, e sim como
reaposentação, pois, neste caso, o período de contribuição posterior à primeira
aposentadoria, por si só, seria suficiente ao preenchimento dos requisitos para
o novo benefício. Segundo ela, a hipótese de reaposentação, por dispensar o
cômputo de contribuições anteriores à aposentadoria original, não estaria
contida na vedação da lei previdenciária.
No entanto, a maioria dos ministros do STF não aderiu à distinção feita pelo
voto da Ministra Rosa Weber, entendendo pela inviabilidade tanto da
desaposentação quanto da reaposentação, já que ambas as hipóteses teriam por
fundamento a inconstitucionalidade do disposto no § 2º do art. 18 da Lei
8.213/91, o qual veda que as contribuições vertidas pelo segurado já
aposentado tenham alguma repercussão em prestações previdenciárias.
A ratio decidendi extraída do precedente aplica-se, por conseguinte, à
hipótese de aposentadoria pretendida com base exclusivamente em período
contributivo posterior à concessão do benefício original, o que é o caso dos
autos. Aliás, a análise do art. 18, § 2º da Lei 8.213/91, sob uma ótica
constitucional, se aplica a ambas as situações, não havendo nenhuma
diferença
entre
elas.
Por fim, destaca-se que a aplicabilidade do precedente se mantém ainda que a
desaposentação/reaposentação tenha sido cogitada com a contrapartida da
restituição dos valores pagos pelo INSS por conta do benefício originário. A
devolução de valores também não foi aceita pela Suprema Corte.
Destarte, encontrando-se em consonância com o entendimento do STF,
voto por negar provimento ao pedido de uniformização.
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Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo interno, mas para negar
provimento ao pedido de uniformização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da
Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO, mas para NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto.

Recife, data do julgamento.

JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Agravo Interno, mas negar provimento ao Incidente Regional de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

31. 0501466-41.2017.4.05.8102
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
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Recorrido (a): Francisca Donizete de Sousa Silva
Advogado: Carmen Lúcia de Oliveira Monteiro Carvalho – OAB/CE 027483
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TRU DA 5a REGIÃO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AGRAVO PARA DESTRANCAMENTO.
PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO RECORRIDA. MAIS DE UM
FUNDAMENTO. ATAQUE A APENAS UM DELES. FALTA DE INTERESSE.
INADMISSÃO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da
Presidência desta Turma Regional que negou provimento a agravo contra decisão da
Turma de origem que inadmitiu incidente de uniformização regional. Em seu agravo
(anexo 55), o recorrente afirma que a decisão recorrida se baseou na ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. De pronto, é possível
identificar equívoco na referida alegação, vez que a inadmissão agravada ocorreu sob o
fundamento de se objetivar vedado reexame de provas (anexo 54).
No pedido de uniformização (anexo 44), insurgiu-se a parte ré contra a análise quanto
ao preenchimento do requisito miserabilidade, em razão de a renda mensal per capita
ultrapassar o patamar de ¼ (um quarto) do salário-mínimo. Diz que o acórdão
combatido diverge do entendimento esposado no acórdão paradigma (Processo nº
0516802-96.2014.4.05.8100S), por não haver nos autos qualquer comprovação de
gastos extraordinários que evidenciem a hipossuficiência do grupo familiar.
Não há interesse recursal quando a parte pretende impugnar determinado fundamento da
decisão judicial se há outro, suficiente por si só, para a manutenção da decisão
recorrida. Ou seja, havendo decisão favorável ao autor por mais de um motivo, o réu
não pode impugnar apenas um deles em sua peça recursal. A razão disso é que não lhe
seria relevante ver acolhido a impugnação efetuada, pois isso não seria suficiente para a
reforma da sentença, sendo de qualquer forma mantido o resultado.
No caso, o acórdão pronunciou-se pelo reconhecimento da miserabilidade
fundamentando-se em uma análise subjetiva dos registros fotográficos da residência,
não apenas reconhecendo a hipossuficiência do grupo familiar por constatar renda per
capita inferior ao patamar de ½ salário mínimo. Para que não haja dúvida, vejamos o
conteúdo da decisão:
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“No que tange à miserabilidade, no entanto, o magistrado sentenciante entendeu que
tal requisito não se verificou in casu, mormente em face dos rendimentos familiares em
quantia equivalente a R$ 1.010,00, para um grupo familiar composto por 3 pessoas.
Entretanto, examinando os registros fotográficos, tenho que a autora está sim inserida
em situação de vulnerabilidade social, pois não há nada no imóvel que indique sinais
de riqueza, sendo a casa guarnecida por móveis e eletrodomésticos simples e
escassos. Afora isso, é de se perceber que a renda do grupo familiar está inferior
ao patamar de ½ salário mínimo per capita, entendimento atualmente seguido pela
jurisprudência no que tange a benefícios assistenciais.”
Não fosse o bastante, a decisão recorrida, na parte não impugnada pelo recorrente,
caminha no mesmo sentido que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº
567.985/MT, quando a corte suprema se posicionou pela transponibilidade dos critérios
objetivos da renda, ainda que eu pessoalmente não concorde com o precedente superior.
Diante desse cenário, nego provimento ao agravo interposto pelo INSS.
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.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
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Diretora da TRU
RELATOR JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO – PRESIDENTE DA 3ª
TR/CE
32. 0501920-03.2017.4.05.8302
Embargante: Maira Izquierdo Miguel
Advogado: Davi Angelo Leite da Silva – OAB/PE 036499
Embargado (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
PROCESSO 0501920-03.2017.4.05.8302
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES
RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA ENFRENTADA NA
ORIGEM. PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE PREQUESTIONAMENTO.
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. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PARA PERCEPÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS
PROVIDOS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de decisão desta
TRU que negou provimento a agravo interno interposto pela parte autora. Argumenta a
embargante que a decisão foi omissa ao deixar de considerar que as questões objeto do
incidente regional de uniformização foram analisadas na origem, estando, pois,
preenchido o requisito do prequestionamento da matéria.
No tocante ao cabimento dos Embargos de Declaração, estabelece o art.
48 da Lei dos Juizados Especiais, Lei nº 9.099/95, que: “Art. 48. Caberão embargos de
declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo
Civil.”.
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Verifica-se que para análise do presente recurso deve haver
demonstração dos motivos ensejadores expressamente definidos no CPC/2015
(omissão, obscuridade, contradição e erro material).
No caso concreto, observa-se omissão no julgado.
Com efeito, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno
ante a ausência de um dos requisitos de admissibilidade, a saber a ausência de
prequestionamento da matéria.
Destaque-se o teor da decisão ora embargada (anexo 68):
“(....)
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 050236580.2015.4.05.8402.
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.
Quanto ao ponto, é de se destacar que e o acórdão de anexo 33, ao julgar
o recurso inominado, expressamente se manifestou acerca da impossibilidade de se
excepcionar a regra da pensão por morte vitalícia, pelo seguinte fundamento:
O óbito do pretenso instituidor da pensão ocorreu em 04/09/2016, época
em que já vigiam as alterações no teor da Lei nº 8.213/91 quanto às pensões por morte,
que sofreram sensíveis modificações no tocante à delimitação do prazo para a sua
percepção pelo beneficiário, conforme se pode observar na nova redação do artigo 77,
“in verbis”:
“Art.77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista,
será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela
Lei nº 9.032, de 1995).
§ 1º Reverterá em favor dos demais à parte daquele cujo direito
à pensão cessar. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995).
§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
I - pela morte do pensionista; (Incluído pela Lei nº 9.032, de
1995)
II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os
sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for
inválido ou com deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.135,
de 2015) (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
IV - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo
cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 5º.
(Incluído pela Medida Provisória nº 664, de 2014) (Vigência)
(Vide Lei nº 13.135, de 2015)
V - para cônjuge ou companheiro: (Incluído pela Lei nº 13.135,
de 2015)
a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez
ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos
mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;
(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado
tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o
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casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos
de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei
nº 13.135, de 2015)
c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo
com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o
óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento
ou da união estável: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de
idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos
de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de
idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e
três) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.
(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015).”
§ 2o-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na
alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do
inciso V do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de acidente
de qualquer natureza ou de doença profissional ou do
trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito)
contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de
casamento ou de união estável.
(DESTAQUEI).
À espécie, observa-se que o óbito (anexo 09), foi decorrente
de hipoxemia, câncer de pulmão, patologia que não se
enquadra na hipótese prevista no §2º, inciso V, da Lei
8.213/91, a qual permite que o benefício de pensão por
morte seja concedido por períodos superiores a 04 meses.
Outrossim, a alegação de que a recorrente possui 60
(sessenta) anos de idade, não é, por si só, capaz de lhe
conceder o benefício de forma vitalícia, haja vista que os
requisitos para isso são cumulativos, ou seja, além da idade
95

do dependente deve ser analisado, preliminarmente, o
período de duração da união estável e a quantidade de
contribuições vertidas a previdência.
Ademais, quanto à contribuição vertida em janeiro de 2016
considero que esta não tem o condão de validar como
período contributivo os benefícios recebidos entre 01/2015 e
01/2016.
Isto

porque,

conforme

bem

analisado

pelo

juízo

monocrático, poderia gerar grande risco ao sistema
previdenciário, tendo em vista que apenas uma parcela
recolhida de forma indevida, na constância do período de
incapacidade

poderia

validar

o

pouco

período

já

contribuído, assim como o período de percepção do
benefício de aposentadoria por invalidez, sem que, de fato, o
falecido

houvesse

vertido

o

número

mínimo

de

contribuições.
Considerando, pois, que tanto a dispensa do cumprimento da
carência de 18 (dezoito) contribuições mensais para o benefício de pensão por
morte, quanto a possibilidade de complementação das contribuições necessárias ao
deferimento de pensão vitalícia, matérias essas objeto do incidente de
uniformização regional, foram apreciadas pela Turma Recursal de origem, é de se
entender que a matéria encontra-se, de fato, prequestionada.
Logo, os presentes embargos devem ser providos para, sanada a
omissão, reexaminar o agravo interno interposto.
Nesse ponto, é de se destacar que 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 050236580.2015.4.05.8402.
No caso dos autos, o acórdão recorrido (anexo 33) confirmou a
sentença de procedência sob o fundamento de que “À espécie, observa-se que o
óbito (anexo 09), foi decorrente de hipoxemia, câncer de pulmão, patologia que não
se enquadra na hipótese prevista no §2º, inciso V, da Lei 8.213/91, a qual permite
que o benefício de pensão por morte seja concedido por períodos superiores a 04
meses (...)Ademais, quanto à contribuição vertida em janeiro de 2016 considero
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que esta não tem o condão de validar como período contributivo os benefícios
recebidos entre 01/2015 e 01/2016”.
Ocorre que 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 PROVIMENTO dos embargos de declaração
para suprir a omissão e PELO DESPROVIMENTO do agravo interno.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, DAR
PROVIMENTO aos embargos de declaração e NEGAR PROVIMENTO ao agravo
interno.
Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, dar
provimento aos embargos de declaração, mas negar ao Agravo Interno no
Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José
Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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33. 0502678-76.2017.4.05.8109
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Nivaldo José de Sanana
Advogado: Wilton Izaias de Jesus – OAB/CE 013544
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
DE
TEMPO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE CALOR. 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. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
NÃO CONHECIDO.
VOTO

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela parte ré em face de
Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Ceará, que reconheceu como
especial tempo laborado sob exposição ao agente “calor”.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da 1ª Turma Recursal/CE no processo nº
0500019-92.2015.4.05.8100 (anexo 23).
Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz
Coordenador”.
No caso em concreto, o ponto controvertido diz respeito à eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI fornecido à parte autora durante o
período de outubro de 1999 a outubro de 2000, época em que trabalhou exposta ao
agente nocivo “calor”, 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:
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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 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
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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, 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
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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,
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.
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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 cargo sujeito a risco de
exposição ao agente calor, toda a análise judicial deve se balizar pela primeira tese.
Defende a parte ré, em suma, que, uma vez demonstrado o uso de
EPC eficaz no PPP, o tempo de exposição ao agente calor não pode ser tido como
especial.
Ocorre que a avaliação da real eficácia do EPI para neutralizar a
nocividade da atividade desenvolvida pela parte autora depende de análise fática.
Isso quer dizer que o simples fato de constar no PPP a expressão “EPI eficaz” é,
por si só, insuficiente para se afastar a especialidade da atividade.
Interpretando-se o precedente do STF supracitado, é de se salientar
que a atividade especial apenas deve ser ilidada se houver EPI eficaz e prova
concreta de neutralização da nocividade.
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
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"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 não conhecimento do Incidente de
Uniformização Regional.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, não conhecer do pedido de
uniformização, nos termos do voto do relator.
Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

34. 0500734-26.2018.4.05.8102
Recorrente: Rosane de Lima Leite
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. SALÁRIO-MATERNIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL NÃO RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA
TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 2ª TR/CE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe
o seguinte (anexo 27):
“
0500734-26. .2018.4.05.8102
Vistos, etc.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o pedido de
uniformização regional de jurisprudência interposto pela parte
autora em face de acórdão da 2ª TR/CE, com fundamento na
Súmula nº 42, da TNU.
Impugnado através do incidente de uniformização regional, o
acórdão prolatado pela 2ª TR/CE manteve sentença que julgou
improcedente pedido de concessão do salário-maternidade na
condição de trabalhadora rural, ante a não comprovação da
qualidade de segurada especial da demandante.
A recorrente sustenta existir divergência jurisprudencial e aduz
que “devido às dificuldades encontradas pelo trabalhador rural,
deve haver uma flexibilização analítica no caso concreto, e
portanto conceder o Salário Maternidade”. Colaciona
paradigmas da 1ª TR/CE (0502966-03.2012.4.05.8108) e da 2ª
TR/PE (0500482-62.2010.4.058309), alegando atender aos
requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do
pedido de uniformização.
Decido.
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Observa-se que o colegiado, ao julgar improcedente o pedido
de concessão de salário-maternidade, o fez com base na análise
das provas constantes nos autos, “verbis”:
“No caso sub examinem, observo que a sentença impugnada
analisou de forma cautelosa as provas constantes nos autos, não
merecendo reforma. (...)
"Através de análise dos autos, observa-se que autora acostou
comprovantes de participação em programas governamentais de
apoio aos trabalhadores rurais em nome de seu companheiro, os
quais restam infirmados diante do exercício de atividade
diversa da agricultura, como aponta o CNIS.
De igual modo, a prova oral não se mostra satisfatória, tendo a
autora dito que colhe doze sacos de milho por tarefa, o que não
é compatível com a produtividade verificada na região.
Mais a mais, a autora não possui aspecto físico compatível com
a alegada condição de agricultora.
Assim, tenho por não atendidos todos os requisitos necessários
para a concessão do benefício requerido na inicial".
De fato, não obstante a autora tenha algum início de prova
material, seu depoimento pessoal não transmitiu segurança,
hesitando em diversos momentos ao responder as perguntas do
magistrado que presidiu a instrução e sentenciou o feito. (...)”
Da leitura do texto supra, conclui-se que a matéria discutida
não pode ser apreciada em sede de incidente de uniformização,
posto cuidar-se de questão de fato, tendo o entendimento sido
firmado com base nas provas constante dos autos.
Logo, a pretensão da 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).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão
que inadmitiu o pedido de uniformização regional de
jurisprudência.
DECISÃO
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O presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigmas consubstanciados nos acórdãos da 2ª Turma Recursal/PE e da 1ª
Turma Recursal/CE, proferidos, respectivamente, nos processos nº 050048262.2010.4.05.8309 e 0502966-03.2012.4.05.8108.
O objeto da presente controvérsia diz respeito à possibilidade ou não
de flexibilização de provas juntadas por trabalhador rural para fins de concessão
de salário-maternidade.
É certo que 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).
Embora, em muitos casos, a qualificação profissional como trabalhador
rural decorra de declaração emitida por terceiros a partir de informações fornecidas pelo
próprio interessado, cabe ao julgador aferir a consistência do conteúdo das declarações a
partir do acervo probatório coligido nos autos, quando poderá formar convicção
fundamentada que atribua maior, ou menor, relevância às respectivas alegações das
partes.
No caso dos autos, ao contrário do aduzido pela parte agravante,
observa-se que o acórdão impugnado flexibilizou a prova material trazida aos
autos, inclusive reconhecendo-a como início de prova material, mas afastou a
condição de segurada especial da parte autora conjugando todos os elementos de
prova, embasando-se nos seguintes argumentos (anexo 17):
(...)
"Através de análise dos autos, observa-se que autora
acostou comprovantes de participação em programas
governamentais de apoio aos trabalhadores rurais em nome
de seu companheiro, os quais restam infirmados diante do
exercício de atividade diversa da agricultura, como aponta
o CNIS.
De igual modo, a prova oral não se mostra satisfatória,
tendo a autora dito que colhe doze sacos de milho por
tarefa, o que não é compatível com a produtividade
verificada na região.
Mais a mais, a autora não possui aspecto físico compatível
com a alegada condição de agricultora.
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Assim, tenho por não atendidos todos os requisitos necessários
para a concessão do benefício requerido na inicial".
De fato, não obstante a autora tenha algum início de prova
material, seu depoimento pessoal não transmitiu
segurança, hesitando em diversos momentos ao responder
as perguntas do magistrado que presidiu a instrução e
sentenciou o feito.
Por fim, registro o posicionamento desta Turma Recursal no
sentido de privilegiar o entendimento dos magistrados de 1ª
instância, sobretudo quando a prova for valorada de maneira
adequada e mediante acurada análise, uma vez que estão mais
próximos das partes e, consequentemente, tem melhores
condições de avaliar a verdade real dos fatos e provas trazidos a
juízo.
Destarte, não comprovada a carência/qualidade de segurada
especial da demandante, condição imprescindível para a
concessão do salário-maternidade, deve ser mantida a
improcedência do julgado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Dessa forma, verifica-se que a Turma Recursal de origem entendeu
que prova oral produzida não seria suficiente à demonstração da qualidade de
segurada especial durante o período de carência necessário à concessão do
benefício, não obstante existir início de prova material. Conclui-se, pois, que o
fundamento da improcedência do pleito autoral foi motivado pelo
desconhecimento da parte autora quanto à rotina agrícola, bem pelo vínculo
urbano ostentado por seu cônjuge e pela incompatibilidade de seu aspecto físico
com a alegada condição de agricultora.
Por fim, é de se destacar que para alcançar entendimento diverso,
indispensável se faria adentrar a prova dos autos, inviável no âmbito do presente
incidente de uniformização regional, por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.
Recife, 18 de março de 2019.

107

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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

35. 0514006-55.2016.4.05.8200
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Raimunda de Andrade Santos
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
PROCESSO 0514006-55.2016.4.05.8200
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO
PRÉVIA DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO
DO BENEFÍCIO EM DESCONFORMIDADE COM A DATA FIXADA PELO
PERITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 60, §8º, DA LEI 8.213/91.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
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Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou
provimento a agravo de decisão da TR/PB que negara seguimento a incidente de
uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada está vazada nos
seguintes termos (anexo 25):
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interposto pelo INSS em face de decisão que negou
seguimento ao incidente de uniformização desafiado contra acórdão da
TR/PB, com fundamento na Súmula 42, da TNU.
O acórdão impugnado deu parcial provimento ao recurso do INSS
condenando-o a conceder o benefício de auxílio-doença fixando a contagem
do prazo para a DCB a partir da implantação do benefício.
A autarquia federal alega que a DCB deve ser contada da data da realização
da perícia médica e não na data da implantação do benefício. Colaciona
paradigmas da 2ª e da 3ª Turma Recursal de Pernambuco (050027707.2017.4.05.8303 e 0500351-52.2017.4.05.8306), alegando atender aos
requisitos dispostos no 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.
O INSS alega que o acórdão impugnado, ao estabelecer que o gozo do
benefício se dê desde a DIB fixada na sentença, até o transcurso do prazo
contados da implantação, divergiu a jurisprudência da 2ª e 3ª TR’s/PE.
Ocorre que os paradigmas invocados fixaram o prazo de manutenção do
benefício a contar da realização da perícia médica, não havendo discussão
acerca da DCB a contar da data da implantação do benefício, como
consignado no acórdão recorrido.
Infere-se, portanto, inexistir similitude fática entre os acórdãos
confrontados, não havendo de se cogitar de divergência de entendimento a
ser unificada, sendo o caso de aplicação do enunciado da QO nº 22, da
TNU.
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Ademais, eventual superação desse entendimento, implica em revalorização
do arcabouço probatório já devidamente apreciado pelo colegiado, o que é
vedado pela Súmula 42, da TNU.
Em situação análoga, esta TRU assim já decidiu; “verbis:
“AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIODOENÇA. FIXAÇÃO DA DCB. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA INSTÂNCIA
UNIFORMIZADORA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
O presente agravo interno merece ser provido.
O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas
consubstanciados nos acórdãos da 2ª e 3ª Turmas Recursais/PE proferidos,
respectivamente, nos processos nº 0500277-07.2017.4.05.8303 e 050035152.2017.4.05.8306.
Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de uniformização
de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão
de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”, sendo que
“o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em
reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador”.
No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito ao termo inicial
do cômputo do prazo estipulado para a Data de Cessação do Benefício (DCB) de
auxílio-doença.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a autarquia ré indica, de forma
acertada, que o acórdão ora impugnado determinou que a data de cessação do benefício
deveria ocorrer em “180 dias, a contar da sua efetiva implantação”(anexo 15). Nos
paradigmas apontados, por sua vez, a DCB é estabelecida tendo como referência a data
da realização da perícia (anexo 17).
Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e os julgados apontados
como paradigmas, observa-se restar caracterizada a divergência de entendimento
entre a Turma Recursal de origem e as Turmas Recursais de Pernambuco quanto
ao direito material, o qual merece ser examinado.
Em relação à data de cessação do benefício (DCB), o art. 60, da Lei 8.213/91, incluído
pela Lei n. 13.457 de 2017, determina que “§ 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” e “§ 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,
110

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.”
Pela redação conjunta dos dispositivos, depreende-se que apenas na ausência de
fixação de prazo é que o auxílio-doença será cessado no prazo de 120 (cento e vinte
dias) com início do prazo a partir da concessão ou reativação do benefício. Nos
demais casos, a data de cessação do benefício deve ocorrer dentro dos parâmetros
fixados pelo perito judicial, sendo tal circunstância afastada apenas na ocorrência
de prova constante nos autos capaz de infirmar o laudo do expert.
Especificamente quanto ao marco inicial para contagem do prazo de cessação do
benefício de auxílio-doença, deve o julgador basear-se nas provas técnicas existentes
nos autos como parâmetro de julgamento, das quais a perícia médica judicial é sua
expressão maior em virtude de sua confiança e equidistância entre as partes.
É certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo livre para formar sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, para que isso
ocorra, é indispensável a consignação expressa dos “motivos que o levaram a considerar
ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
pelo perito” (art. 479, NCPC). No caso em tela, porém, não há no acórdão recorrido
qualquer justificativa nesse sentido.
Logo, observa-se que o acórdão atacado, ao fixar o termo inicial para o cômputo do
prazo para cessação do benefício em descompasso com o laudo pericial vai de encontro
aos termos do art. 60, da Lei 8.213/91 e do art. 479 do Código de Processo Civil.
Destaque-se que, no caso, não procede o argumento de que o PU revolve matéria de fato
e que, por isso, seu exame estaria vedado pela Súmula 42/TNU. Isso porque, conforme
já ressaltado, a fundamentação do acórdão recorrido não faz menção a uma
avaliação específica do caso concreto que justificasse o entendimento adotado
diverso da contagem do prazo a partir do laudo pericial. Da forma como o tema foi
tratado no presente feito, entende-se, pois, que é caso de tese jurídica a qual pode
ser enfrentada em incidente de uniformização regional.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E,
CONSEQUENTEMENTE, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
pedido de uniformização regional para fixar a tese de que, na hipótese do art. 60, §
8º da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para contagem do prazo para cessação do
benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data de elaboração do laudo
pericial, salvo se o médico não precisar data diversa e/ou o juiz não apontar
expressamente outros elementos técnicos nos autos que justifiquem sua fixação em
data diversa.
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Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso inominado,
em obediência à tese jurídica firmada por esta Turma Regional de Uniformização.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, por maioria, prover o agravo interno e
conhecer e prover o pedido de uniformização regional, anulando o acórdão proferido
pela Turma Recursal, nos termos do voto do relator.
Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria, dar
provimento ao Agravo Interno para dar provimento ao Incidente Regional de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Vencidos Dr. Gilton Batista, Dr.
Gustavo Melo, e José Baptista. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival
Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente
da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz
Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme
Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed.
Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
36. 0503318-79.2017.4.05.8303
Recorrente: José Inácio da Silva
Advogado: Josivânia Sagitário Ferreira – OAB/PE 034418
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
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AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO.
APOSENTADORIA
POR
IDADE. QUALIDADE
DE
SEGURADO ESPECIAL NÃO RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE
ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº
42 DA TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 2ª TR/PE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe
o seguinte (anexo 66):
“
0503318-79.2017.4.05.8303
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo, interposto pela parte autora, contra decisão
que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência, desafiado em face de acórdão da 2ª TR/PE, que
manteve sentença de improcedência da concessão de
aposentadoria rural por idade, ante a ausência de comprovação
da qualidade de segurado do autor.
Entendeu-se na decisão agravada que o recurso implicaria
reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU).
Sustenta o agravante que o fato de ser proprietário de um
veículo não impede o reconhecimento da qualidade de segurado
especial.
Colaciona
paradigmas
da
TR/RN
(050137725.2016.4..05.8402)
e
da
1ª
TR/PE
(050001188.2015.4.05.8303), alegando atender aos requisitos do 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
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jurídica de direito material, em feitio a evitar soluções jurídicas
divergentes para casos similares.
O objeto da presente controvérsia diz respeito ao
reconhecimento ou não da condição de trabalhador
rural/pescador rural, tendo em vista a discussão sobre a
apresentação de início de prova material válida a comprovar o
desempenho de atividade rural durante o período de carência do
benefício pleiteado e, consequentemente, o labor rurícola em
regime de economia familiar.
Com efeito, para o deslinde da presente questão faz-se
necessário a revalorização do conjunto probatório constantes
nos autos.
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 nº 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.
Posto isso, 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 1ª Turma Recursal/PE e da Turma
Recursal/RN, proferidos, respectivamente, nos processos nº 050001188.2015.4.05.8303 e 0501377-25.2016.4.05.8402.

O objeto da presente controvérsia diz respeito à descaracterização
ou não da qualidade de segurado especial na hipótese de o agravante ser detentor
de veículo automotor.
Aduz a parte postulante, por ocasião desse incidente, que o fato de ser
proprietária de um carro, por si só, não impede o reconhecimento da qualidade de
segurada especial, impondo-se, pois, a reforma do julgado e procedência do pedido.
É certo que a propriedade de veículo automotor não descaracteriza, em
tese, o trabalho rural desenvolvido pela parte autora a ensejar sua desqualificação como
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segurada especial, conforme já decidido pelo TRF 5ª Região, em Apelação Cível nº
594481, julgada em 26/10/2017.
Ocorre que o acórdão recorrido (anexo 53) afastou a condição de
segurada especial da parte autora conjugando todos os elementos de prova e não apenas
a propriedade de veículo automotor nos seguintes termos:
“ (...)No caso em exame, embora tenham sido acostados
documentos idôneos como início de prova material, não é
possível a concessão da aposentadoria pleiteada, pois não
restou comprovado o tempo de serviço rural no período
correspondente à carência mínima necessária. Veja-se a
transcrição da sentença:
Já no que se refere ao exercício da atividade rural, também
esta não restou devidamente comprovada. Embora no caso dos
autos a parte autora tenha apresentado razoável acervo dando
conta da existência de trabalho rural (destacando-se a
certidão de casamento e a comprovação de que a esposa do
autor é segurada especial aposentada), há nos autos
demonstração de que o INSS chegou à conclusão de que a
parte autora é titular de comércio na cidade onde reside.
Embora a informação não seja confirmada pelo autor (que
aponta ser, na verdade, o comércio titularizado pelo filho do
autor), há suficientes elementos apresentados pela Autarquia,
inclusive depoimentos pessoais. Ademais em audiência o
autor não foi firme em seu depoimento acerca da
propriedade de veículo automotor (D-20), o que retira, no
caso concreto, a convicção deste juízo acerca da qualidade de
segurado especial da parte autora.O que acontece, na verdade,
é que na via administrativa ficou devidamente demonstrado que
a parte autora é dona de comércio. Claro que esse fato poderia
ser afastado pela prova produzida em audiência, mas não
foi isso o que aconteceu. Sua informação de que o comércio
seria do seu filho não se coaduna com o restante do
conjunto probatório, uma vez que a propriedade de uma D20 é incompatível com a condição financeira daqueles que,
em regime de economia familiar, retiram o seu sustento da
agricultura. E isso nada ofende direito fundamental, muito
pelo contrário. Embora a CF exija a contribuição, a
jurisprudência a dispensou, mas apenas para aqueles que são
pequenos agricultores, o que, repita-se, não é o caso do autor.
Dessa forma, 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 unicamente na existência de veículo automotor em nome da
parte autora, ao contrário do afirmado em alegação do incidente de uniformização
regional, mas relevantemente em divergências não solucionadas no decorrer da
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instrução processual. Percebe-se que o argumento da propriedade de veículo da
parte autora, utilizado pelo acórdão recorrido, constou apenas da parte final do
aresto, servindo apenas como elemento ratificador da rejeição do pleito autoral e
não como único e isolado fundamento.
Por fim, é de se destacar que para alcançar entendimento diverso,
indispensável se faria adentrar a prova dos autos, inviável no âmbito do presente
incidente de uniformização regional, por óbice da Súmula nº. 42 da TNU (“Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.
Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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37. 0501400-34.2017.4.05.8402
Recorrente: José Eloi Damasceno
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJRN
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO.
APOSENTADORIA
POR
IDADE
URBANA.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CARÊNCIA NÃO
IMPLEMENTADA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22
DA TNU E SÚMULA 42 DA TNU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
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 48):
0501400-34.2017.4.05.8402
Vistos, etc.
Trata-se de agravo, interposto pela parte autora, contra decisão
que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência, desafiado em face de acórdão da TR/RN, que
manteve a improcedência da concessão de aposentadoria por
idade urbana, por não ter sido comprovada a carência
necessária.
Entendeu-se na decisão agravada que o recurso implicaria
reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da TNU), assim como
se constatou ausência de similitude fática e jurídica entre os
acórdãos confrontados (Questão de Ordem nº 22, da TNU).
O recorrente aduz ser suficiente um dia de trabalho no decorrer
do mês para que se compute como contribuição para o
benefício de aposentadoria.
Colaciona
paradigma
da
TR/CE
(050255345.2016.4.05.8109T), alegando atender aos requisitos do artigo
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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.
O objeto da presente controvérsia diz respeito ao
preenchimento ou não do requisito carência. Concluiu o
colegiado que consta nos autos informação de que a parte
autora possui vínculos laborais que começam e terminam no
mesmo mês, o que impede a contagem em duplicidade e
acarreta o não cumprimento da carência necessária à concessão
do benefício pleiteado.
Com efeito, para o deslinde da presente questão faz-se
necessária a revalorização do conjunto probatório constantes
nos autos.
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 nº 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.
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 1ª Turma Recursal/CE, proferido no
processo nº 0502553-45.2016.4.05.8109.
O objeto da controvérsia diz respeito ao preenchimento ou não do
requisito da carência para concessão de aposentadoria por idade urbana.
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Sucede que o paradigma apontado não guarda similitude fática e jurídica
com o caso em exame.
Com efeito, o acórdão apontado como paradigma analisou os
requisitos para concessão do benefício de pensão por morte considerando que o de
cujus, à época, já havia implementado as exigências para concessão de
aposentadoria por idade urbana. Frise-se que o argumento para considerar o
preenchimento da carência se embasou no art. 24, da Lei nº 8.213/91, que reputa
válido o transcurso de apenas um dia de trabalho para efeito de contribuição
mensal. Para elucidar a questão, cite-se trecho do julgado (anexo 39):
(...)
A parte autora apresentou, no anexo nº 4, guias de recolhimento
na qualidade de contribuinte individual, sendo que estão
legíveis aquelas referentes aos seguintes períodos: 4 a 12/1980,
1 a 6/1981 e 8 a 12/1981, 1 a 11/1982, 1 a 10/1983, 12/1983, 1
a 5/1984 e 9/1984. As demais contribuições se encontram
ilegíveis ou inexistentes perante aquelas constantes no anexo.
Em relação à CTPS (anexo 5), verifiquei que os seguintes
vínculos constam nela exclusivamente, em comparação ao
CNIS: a) SANEC - Saneamento Engenharia e Bens LTDA. 24/11/69 a 30/6/1970; b) Construtora Onidia Ltda 16/11/1970 (somente visível a data de entrada); c)
Construtora Britânia S.A. - 1º/6/1971 a 31/8/1971; d)
Construtora Beta S.A. - 17/2/1972 a 9/7/1972; e) 18/6/1973 somente visível a data de entrada. c) Precil Premoldados 1º/7/1976 a 2/8/1976.
(...)
Saliento que, no que tange aos vínculos constantes nos itens "b"
e "e" acima, deve ser aplicada a inteligência do art. 24 da Lei nº
8.213/91, que dispõe: "Art. 24. Período de carência é o número
mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o
beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do
transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências".
Assim, vê-se que a contribuição mensal é considerada
mesmo com o transcurso de apenas um dia, de modo que,
mesmo em não sendo possível determinar a data de saída,
devem ser computados dois meses de trabalho.
Reconhecidos os períodos acima, obtém-se um total de mais de
5 anos de contribuição, o qual, somado aos períodos já
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reconhecidos pela sentença, gera mais de 15 anos de
contribuição, ou seja, mais de 180 contribuições.
Já no caso dos autos, a decisão proferida pela Turma Recursal de
origem, confirmando a sentença de parcial procedência do pedido de
aposentadoria por idade urbana, afirmou que a parte autora possuía vínculos com
empresas diversas que terminavam e começavam no mesmo mês, sendo defeso o
cômputo em duplicidade do mesmo período. Percebe-se, pois, que em nenhum
momento da decisão mencionou-se a impossibilidade de cômputo de carência em
razão de apenas um dia de trabalho, mas apenas que seria inviável computar-se o
mesmo período de trabalho por mais de uma vez para efeito de carência. A seguir,
colaciona-se parte do julgamento ora impugnado (anexo 37):
(...)
3. In casu, a autora implementou o requisito etário (sessenta e
cinco anos) no ano de 2014, conforme evidencia o evento nº 11.
A controvérsia repousa, portanto, no preenchimento do
requisito da carência, conforme tabela do art. 142 da Lei nº
8.213/1991.
4. A recorrente afirma possuir mais de 180 contribuições,
conforme CNIS acostado nos autos, fazendo jus à reforma da
sentença para que seja concedido o benefício de aposentadoria
por idade.
5. No entanto, da tabela constante da sentença, é possível
observar que o autor possui vínculos que terminam e
iniciam no mesmo mês, o que não permite o cômputo em
duplicidade.
6. Como exemplo, o vínculo com a Empresa Juiz de Fora, de
21/05/1975 a 17/03/1978, e com a Empresa Metropolitan, de
30/03/1978 a 19/101978, onde o mês de março deverá ser
computado apenas uma vez no período de carência,
correspondente à competência de março de 1978.
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7. Assim, conclui-se que a autora não possui a carência
necessária para fazer jus ao benefício pleitado.
Percebe-se, pois, que o requisito da carência, no acórdão impugnado,
reputou-se preenchido em razão de admissibilidade de cômputo de carência de
apenas um dia de trabalho, por aplicação do art. 24, da Lei nº 8.213/91. Em
contrapartida, o embasamento jurídico para fundamentar a ausência de carência
no acórdão impugnado se pautou na inviabilidade de cômputo em duplicidade da
carência do mesmo período trabalhado em empresas diversas.
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”.
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.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno.
Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
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Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

38. 0512393-63.2017.4.05.8200
Recorrente: Severino José da Silva
Advogado: Desyane Pereira de Oliveira – OAB/PB 023426
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
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.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da TR/PB que negara seguimento a
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe o
seguinte (anexo 34):
“
0512393-63.2017.4.05.8200
Vistos, etc.
Trata-se de agravo, interposto pela parte autora, contra decisão
que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência, em face de acórdão da TR/PB, que manteve a
improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por
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idade a trabalhador rural, ante a não comprovação do exercício
da atividade rural no período de carência.
A recorrente sustenta que estar devidamente comprovada a
qualidade de segurado especial, mediante os indícios de prova
material constantes nos autos. Colaciona julgado da TR/SE
(o502443-34.2016.4.05.8501), alegando atender aos requisitos
do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de
uniformização.
Decido.
Pois bem, 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.
Compulsando os autos, observo que o colegiado julgou
improcedente o pedido de aposentadoria por idade na condição
de trabalhador rural, porque há nos autos provas da qualidade
de segurado especial.
Da leitura do texto supra, conclui-se que a matéria discutida
não pode ser apreciada em sede de incidente de uniformização,
posto cuidar-se de questão de fato, tendo o entendimento sido
firmado com base nas provas constante dos autos.
Logo, a pretensão da 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).
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo, mantendo a
decisão que inadmitiu o incidente de uniformização regional de
jurisprudência.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser provido.
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O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da Turma Recursal/SE, proferido no
processo nº 0502443-34.2016.4.05.8501.
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 (anexo
27). Com base em início de prova documental corroborado por prova testemunhal,
enfatiza, quanto a esse último meio de prova, o argumento de harmonia entre os
depoimentos da parte autora e das testemunhas atinente ao labor rural como fonte
de subsistência, de depoimento autoral que demonstrou forte domínio do mister
campesino, bem como de inspeção judicial favorável, apresentando a parte autora
características físicas de labuta agrícola. No caso dos presentes autos, a decisão
proferida pela Turma Recursal de origem, para confirmar a sentença de
improcedência, afirma que inexiste início de prova material contemporânea aos
fatos que se pretende provar, além de contradição existente entre os depoimentos
da parte autora e da testemunha (anexo 24).
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 concessão do
benefício. Conclui-se que o fundamento da improcedência do pleito autoral não se
baseou unicamente 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.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno.
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Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

39. 0502346-21.2017.4.05.8300
Recorrente: Eluza Pereira de Almeida
Advogado: Rafael Ramos Pedrosa – OAB/PB 028452D
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO
DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADES DE AUXILIAR E TÉCNICO DE
ENFERMAGEM, 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
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CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 42 DA TNU.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
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 35):
0502346-21.2017.4.05.8300
Vistos, etc.
Trata-se de agravo, interposto pela parte autora, em face de
decisão que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional
de Jurisprudência, desafiado contra acórdão da 1ª TR/PE, que
reformou parcialmente a sentença, deixando de reconhecer
como especial o período de 03/12/1998 a 08/05/2013, ante a
utilização de EPI eficaz.
Entendeu-se na decisão agravada que o recurso implica
reexame de matéria de fato (Súmula nº 42, da TNU).
Aduz a agravante que não há possibilidade do EPI neutralizar
agente biológico, isso mesmo diante de PPP em que conste a
informação acerca da eficácia do Equipamento de Proteção.
Colaciona paradigma da TR/SE (0500261-15.2015.4.05.8500),
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.
No presente caso, a Turma Recursal verificou que o PPP
constante nos autos (anexo 10) indica a utilização de EPI eficaz
referente ao período de 03/12/1998 a 08/05/2013, logo as
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atividades desempenhadas durante tal interregno não podem ser
consideras especiais.
A discussão acerca dessa matéria se encontra pacificada no
âmbito da Turma Nacional de Uniformização, diante do
entendimento consagrado no Colendo Supremo Tribunal
Federal 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. Confira-se o julgado; “verbis”:
“PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDENCIA. ATIVIDADE COM EXPOSIÇÃO A
AGENTES
INSALUBRES.
FORNECIMENTO
DE EPI. NECESSIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO DA TNU EM FACE DA DECISÃO DO
STF NO ARE N.' 664.3 35 NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. SE O EPI FOR REALMENTE
CAPAZ DE NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE, NÃO HÃ
MAIS
RESPALDO
CONSTITUCIONAL
AO
RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL. SITUAÇÃO
PARTICULAR DO RUÍDO.
1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de
Jurisprudência veiculado pela parte autora em face de acórdão
exarado
pela
Terceira
Turma
Recursal
dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do
Paraná, que negou provimento ao seu recurso inominado, dando
provimento ao interposto pelo INSS. Em seu recurso, a parte
autora argumenta que a atividade da autora – laborada nos
períodos entre 29/04/95 a 01/06/98 e 02/06/1998 a 12/02/2004 não foram considerados especiais em razão do uso do EPI
eficaz e, por este motivo, não restou cabalmente demonstrada a
exposição aos agentes biológicos infectocontagiantes de modo
habitual e permanente. 2. Aponta como paradigma julgado
desta TNU (2008.72.54.006111-0). O Min. Presidente deste
colegiado admitiu o pleito nacional de uniformização. 3. O(s)
paradigma(s) mostra(m)-se válido(s) para o conhecimento do
incidente. 4. Inicialmente, é importante destacar que esta Turma
Nacional de Uniformização possui a Súmula 09 com o seguinte
teor: O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda
que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não
descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Em vários
precedentes, a TNU inclusive tem ampliado o alcance da
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Súmula 09 para outros agentes insalubres. Dentre outros
argumentos, consignou-se que para fins previdenciários a
insalubridade teria fundamentos diversos dos que são previstos
no Direito do Trabalho, bem como o fato de que
a aposentadoria especial teria uma natureza compensatória.
Contudo, em face da decisão proferida pelo STF no ARE n.º
664.335, na sistemática da Repercussão Geral, entendo
necessário alinhar o entendimento desta Turma de
Uniformização. 5. Nesta decisão paradigmática, o que estava
em jogo era a possibilidade de o direito à aposentadoria
especial pressupor ou não a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde. Após o seu julgamento, foram
fixadas duas teses: i) 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; ii) 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.
6.
Nesta
matéria,
majoritariamente, o Poder Judiciário construiu uma posição
favorável ao segurado, fundamentada na experiência prática de
que não bastava apenas fornecer o EPI, sendo necessária a
fiscalização quanto a sua real eficácia e a sua substituição
periódica. Ademais, frisou nossa Corte Suprema 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.
De fato, muitas vezes, a informação lançada nos formulários
era genérica e pouco verossímil, pois nos termos das NR-02 do
MT só poderá ser posto à venda ou utilizado o EPI com a
indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas nos casos
em que não há dúvida sobre o equipamento de proteção
individual atender a todos os requisitos legais e eliminar as
consequências dos agentes nocivos, as conclusões do STF
foram no sentido de que se o EPI for capaz de neutralizar a
nocividade, não haveria respaldo constitucional à aposentadoria
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especial. 7. No ARE n.º 664.335, o Supremo Tribunal Federal
expressamente debateu o sentido e o alcance da Súmula 9 desta
Turma de Uniformização (destaco os parágrafos 22 a 53 do
voto do Ministro Barroso e os debates que foram travados a
seguir). Penso que a razão que inspirou a edição da Súmula foi
o consenso que a comunidade jurídica e científica de que, no
caso do ruído, não há equipamentos de proteção capazes de
impedir este agente de afetar a saúde do trabalhador. O STF
reconheceu a necessidade de continuar tratando o ruído e forma
diferenciada, tanto que fixou a segunda tese. E nesta tese
consagra que o direito ao reconhecimento do tempo especial é
devido, mesmo que exista declaração do empregador, por que
no atual estágio tecnológico não existem EPIS
verdadeiramente eficazes para o ruído. Mas se no futuro eles
vierem a eliminar a insalubridade, então não haverá direito ao
reconhecimento do tempo como especial. 8. Depois dos debates
que se seguiram, o Ministro Terori – que inicialmente entendia
não haver questão constitucional relevante para se apreciada
pelo STF - se convenceu de que o STF estava mudando o
entendimento da Súmula 9 da TNU e que, nas instâncias
ordinárias, tanto a sentença quanto o acórdão assentaram que o
equipamento não era eficaz e por isso, concordou em negar
provimento ao recurso do INSS por esse fundamento. A decisão
do
STF
ficou
assim
ementada:
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
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
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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, Rel.
Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda
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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 PrevençãoFAP, 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
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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, 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 / SC, Tribunal Pleno,
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Rel. Min. LUIZ FUX, DJe-029, DIVULG 11/02/2015, PUBLIC
12-02-2015) (grifei) 9. Penso, por conseguinte, que a TNU
deverá alterar, em breve a redação da Súmula 09, em
conformidade com a doutrina construída pelo STF na decisão
apontada. Porém, como o incidente não versa especificamente
sobre o agente ruído, e melhor que isto seja feito em outra
oportunidade. 10. Com base na posição que triunfou no STF, se
o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há
mais respaldo constitucional ao reconhecimento do
tempo especial. Ancorado nesta premissa, passo ao exame do
presente incidente. Transcrevo o voto divergente, que foi o
vencedor: VOTO DIVERGENTE Dispensado o relatório, nos
termos dos artigos 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, combinado com
o artigo 1º, da Lei nº 10.259/2001. Trata-se de recursos contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de
revisão
da
renda
mensal
inicial
de
benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do
requerimento administrativo (22/08/2005), mediante o
reconhecimento do exercício de atividade especial, para fins de
conversão em tempo de serviço comum, nos períodos de
19/05/1985 a 19/07/1985, 24/07/1985 a 09/05/1986, 10/06/1986
a 10/07/1986, 26/07/1986 a 05/08/1986 e 18/08/1994 a
01/06/1998; bem como julgou extinto o processo sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil, por falta de interesse processual, em relação aos
períodos de 10/11/1986 a 22/09/1987, 01/04/1988 a 30/06/1990
e 01/07/1990 a 31/01/1994. O INSS alega, em razões de recurso
(evento 77 - REC1), que é indevido o reconhecimento do
período de 29/04/1995 a 01/06/1998. A parte autora postula, em
razões recursais (evento 78 - REC1), o enquadramento
como especial dos períodos de 12/02/1973 a 10/12/1973,
12/02/1974 a 12/12/1974, 15/02/1975 a 15/02/1976, 14/02/1978
a 31/08/1978, 11/08/1986 a 28/10/1986 e 02/06/1998 a
12/02/2004. Sustenta que implementa os requisitos legais
exigidos para obter benefício de aposentadoria especial. O
nobre Relator apresentou voto no sentido de negar provimento
aos recursos, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos. No entanto, em que pese o merecido respeito ao
posicionamento assumido pelo Juiz Federal Relator, ouso
manifestar divergência apenas quanto ao pedido de
enquadramento do período de 29/04/1995 a 01/06/1998 como
especial (recurso do INSS). De outro lado, acompanho o
Relator quanto à improcedência do pedido de reconhecimento
da especialidade da atividade exercida nos períodos de
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14/02/1978 a 31/08/1978, 11/08/1986 a 28/10/1986 e
02/06/1998 a 12/02/2004 (Recurso da Parte Autora). Período de
29/04/1995 a 01/06/1998 (Recurso do INSS) Para comprovar a
especialidade da atividade laborativa exercida no período de
29/04/1995 a 01/06/1998, foram apresentados os seguintes
documentos: a) Perfil Profissiográfico Previdenciário (evento 9
- FORM45 e FORM46) reportando ao exercício da atividade de
Atendente de Enfermagem, no setor de Enfermaria, no período
de 18/08/1994 a 12/02/2004, junto ao Hospital e Maternidade
Santa Izabel S/C Ltda. Consta que a segurada realizava
'atendimento aos pacientes internados, quanto à medicação,
higiene, banhos e mudança de decúbito. Executar atividades de
limpeza e desinfecção de materiais. De forma habitual e
permanente'. Consta ainda que havia exposição a agentes
biológicos e o uso de EPI eficaz; b) Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais - PPRA, de 08/1999, do Hospital e
Maternidade Santa Izabel S/C Ltda. (evento 27 - LAU13 a
LAU22), constando que 'o ruído avaliado em nenhum local
ultrapassou o limite máximo de exposição diária definido por
norma que é de 85 dB(A), para uma jornada de 8:00hs/dia'
(LAU17) e que 'da área de saúde, para as atividades que
envolvem agentes biológicos, a insalubridade é avaliada
qualitativamente, assegurando o adicional de 20% do salário
mínimo, para os trabalhadores em enfermagem geral,
manutenção, lavanderia, serventes e empregados em
laboratório. Sendo que para os trabalhadores em setores de
isolamento de doenças infecto-contagiosas e laboratório
anatomopatológicos, é assegurado o adicional de 40% do
salário mínimo' (LAU18). Consta ainda que 'os riscos
biológicos estão controlados através de procedimentos internos
do hospital, com a contratação de enfermeira padrão, para
coordenação da área de Infecção Hospitalar e Controle de
Qualidade' (LAU18); c) Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional - PCMSO, de 10/2000, do Hospital e Maternidade
Santa Isabel S/C Ltda. Cumpre anotar inicialmente que a
atividade de Atendente de Enfermagem não se enquadra nas
categorias
profissionais
relacionadas
na
legislação
previdenciária, em relação às quais é possível a presunção da
exposição a agentes nocivos, pois o Código 2.1.3, do Anexo II
ao Decreto nº 83.080/79, exige a comprovação da exposição a
agentes biológicos. Os elementos de prova trazidos aos autos,
no entanto, não permitem o reconhecimento da especialidade da
atividade desempenhada no período de 29/04/1995 a
01/06/1998, pois não restou cabalmente demonstrada a
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exposição aos agentes biológicos infecto-contagiantes de modo
habitual e permanente. O simples fato de trabalhar em ambiente
hospitalar não assegura, por si só, à parte autora o direito ao
reconhecimento da especialidade da atividade exercida, pois
não expõe o trabalhador à condição excepcional de trabalho.
Ademais, as atividades exercidas pela autora incluem realização
de tarefas que não a expunham a contaminação, uma vez que
nem todos os pacientes atendidos são portadores de moléstia
infecto-contagiosas, capazes de colocar em risco a saúde da
parte autora. Nessas condições, é indevido o enquadramento do
período de 29/04/1995 a 01/06/1998 como especial. O INSS,
portanto, deverá realizar nova contagem de tempo de
contribuição, nos termos da decisão desta 3ª Turma Recursal, e
revisar a renda mensal inicial do benefício da parte autora,
observada a regra do artigo 122, da Lei nº 8.213/91. Condeno a
parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor da causa (Lei nº 9.099/95, artigo 55). A
execução dessa verba deverá ficar suspensa enquanto estiver
presente a condição de beneficiário da justiça gratuita. Ante o
exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU. 11. Em ambos os períodos, 29/04/95 a 01/06/98 e
02/06/1998 a 12/02/2004, a tese da parte autora é que as
instâncias ordinárias contrariam o entendimento da TNU, pois
analisando as provas constantes dos autos, concluíram que o
equipamento de proteção individual utilizado pela parte autora
foram eficazes, descaracterizando a atividade nociva à sua
saúde. Transcrevo parte da sentença: Para o período de
02/06/98 a 12/02/04, a improcedência do pedido é medida que
se impõe. Isso porque o uso de EPI eficaz descaracteriza a
especialidade a partir de 02/06/98, desde que haja prova técnica
confirmando que o uso do EPI’s atenua, reduz ou neutraliza a
nocividade do agente a limites legais de tolerância, nos termos
da
OS
INSS/DSS
600/98
(TRF4.
APELREEX
2005.71.00.026215-0, Relator Francisco Donizete Gomes, D.E.
27/01/2011). Ressalte-se que a Lei nº 9.732 de 11/12/98 impôs
a obrigatoriedade do uso dos EPI’s. No caso, a empresa
empregadora avaliou a nocividade das atividades desenvolvidas
pela autora e considerou amenizada a exposição aos agentes
biológicos pelo uso efetivo dos Equipamentos de Proteção
Individual – EPI´s. É o que se extrai do item 15.7 do PPP
apresentado (evento 09, FORM45). Outrossim, em resposta à
determinação judicial, o Hospital e Maternidade Santa Izabel
informou a orientação, disponibilização e o uso efetivo
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dos EPI’s, que consistiam em luvas e máscaras cirúrgicas, e
esclareceu que mesmo em momento anterior ao documento
apresentado já havia a utilização dos EPI´s. Vale ressaltar que,
no entender deste Juízo, a utilização de EPI somente não
descaracteriza a natureza especial das atividades em se tratando
de agente físico ruído, diante da peculiaridade que envolve os
protetores auriculares e a ausência de prova cabal de atenuação
nos níveis de ruído informados pelos fabricantes, o que, aliás,
está em consonância com a redação da súmula nº 09 da Turma
Nacional
de
Uniformização
dos
Julgados
dos
Juizados Especiais Federais. 13 O acórdão da Terceira Turma
Recursal dos JEFs do Paraná manteve a sentença por seus
próprios fundamentos, quanto ao lapso de 02/06/1998 a
12/02/2004 e reformou a sentença para excluir o período de
29/04/1995 a 01/06/1998. Considerando a nova redação da
Súmula 09, sobre a qual foram tecidas considerações nos itens
anteriores, entendo que deve ser negado provimento ao pedido
da parte autora. 14. 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). 15. Em face de todo o exposto, e
nos termos da fundamentação, tenho que o pedido nacional de
uniformização de jurisprudência formulado pela parte autora
deve ser conhecido e improvido.” (TNU, PEDILEF nº
50479252120114047000, Rel. Juiz Federal Daniel Machado da
Rocha, DOU de 5-2-2016).
Infere-se, pois, que o reconhecimento da especialidade
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 ao
enquadramento, tal como consignado do acórdão recorrido,
sendo o caso de incidência da 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”.
Do exposto, infere-se que o acórdão recorrido se encontra em
consonância com o entendimento fixado pela TNU, sendo o
caso, pois, de incidência da Questão de Ordem nº 13, da TNU.
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Demais disso, 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 nº 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.
Sob o influxo de tais considerações, 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 em acórdão da Turma Recursal de Sergipe, proferido
no processo nº 0500261-15.2015.4.05.8500.
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 03/12/1998 a 08/05/2013, época em que exerceu as funções de auxiliar e
técnica de enfermagem, 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
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
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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).
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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
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”.
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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,
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
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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 cargos sujeitos 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.
O acórdão impugnado, por sua vez, concluiu que “Entretanto, em
relação ao período de 03/12/1998 a 08/05/2013, merece reforma a sentença ora
vergastada, tendo em vista que no PPP acostado aos autos (anexo 10), consta ter
havido o uso de EPI eficaz para os supramencionados agentes biológicos, de modo
que o referido período não deve ter reconhecido o caráter especial.” (anexo 24).
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
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"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.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar provimento ao
agravo interno.
Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

40. 0502878-92.2017.4.05.8106
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Antonislene Alves de Sousa
Advogado(a): Cristiana Maria Gomes de Oliveira Carvalho–OAB/CE 020849
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Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
PROCESSO 0502878-92.2017.4.05.8103
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL ADMITIDO. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO PRÉVIA DA DATA
DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
EM DESCONFORMIDADE COM A DATA FIXADA PELO PERITO
JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 60, §8º, DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem,
interposto pelo INSS contra acórdão da 1ª TR/CE que reformou a sentença
para fixar a cessação do benefício em um prazo de 180 (cento e oitenta dias) a
contar da data de despacho do benefício.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da 3ª Turma Recursal/CE no processo nº
0507860-95.2016.4.05.8103 (anexo 26).
Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido
de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na
interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas
da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a
presidência do Juiz Coordenador”.
No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz
respeito ao termo inicial do cômputo do prazo estipulado para a Data de
Cessação do Benefício (DCB) de auxílio-doença.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a autarquia ré
indica, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado determinou que a data de
cessação do benefício deveria ocorrer em “180 dias, após a DDB (data do despacho
do benefício e não após a perícia judicial”(anexo 25). No paradigma apontado, por
sua vez, a DCB é estabelecida tendo como referência a data da realização da
perícia (anexo 26).
Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e o
julgado apontado como paradigma, observa-se restar caracterizada a
divergência de entendimento quanto ao direito material, o qual merece ser
examinado.
Em relação à data de cessação do benefício (DCB), o art. 60, da Lei
8.213/91, incluído pela Lei n. 13.457 de 2017, determina que “§ 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” e “§ 9o
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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.”
Pela redação conjunta dos dispositivos, depreende-se que
apenas na ausência de fixação de prazo é que o auxílio-doença será cessado no
prazo de 120 (cento e vinte dias) com início do prazo a partir da concessão ou
reativação do benefício. Nos demais casos, a data de cessação do benefício
deve ocorrer dentro dos parâmetros fixados pelo perito judicial, sendo tal
circunstância afastada apenas na ocorrência de prova constante nos autos
capaz de infirmar o laudo do expert.
Especificamente quanto ao marco inicial para contagem do prazo
de cessação do benefício de auxílio-doença, deve o julgador basear-se nas provas
técnicas existentes nos autos como parâmetro de julgamento, das quais a perícia
médica judicial é sua expressão maior em virtude de sua confiança e equidistância
entre as partes.
É certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo livre
para formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.
Todavia, para que isso ocorra, é indispensável a consignação expressa dos
“motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do
laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito” (art. 479, NCPC). No caso
em tela, porém, não há no acórdão recorrido qualquer justificativa nesse sentido.
Logo, observa-se que o acórdão atacado, ao fixar o termo inicial
para o cômputo do prazo para cessação do benefício em descompasso com o laudo
pericial vai de encontro aos termos do art. 60, da Lei 8.213/91 e do art. 479 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, voto PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO do pedido de uniformização regional para fixar a tese de que,
na hipótese do art. 60, § 8º da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para contagem
do prazo para cessação do benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data
de elaboração do laudo pericial, salvo se o médico não precisar data diversa
e/ou o juiz não apontar expressamente outros elementos técnicos nos autos
que justifiquem sua fixação em data diversa.
Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o
retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que proceda ao novo
julgamento do recurso inominado, em obediência à tese jurídica firmada por esta
Turma Regional de Uniformização.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, por maioria, conhecer e
prover o pedido de uniformização regional, anulando o acórdão proferido pela
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Turma Recursal, nos termos do voto do relator.
Recife, 18 de março de 2019.

Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria, dar
provimento ao Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do voto do relator.
Vencidos Dr. Gilton Batista, Dr. Gustavo Melo, e José Baptista. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José
Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

41. 0501601-15.2015.4.05.8202
Recorrente: União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral da União (AGU)
Recorrido (a): Bartolomeu Pereira Vale
Advogado (a): José Laurindo da Silva Segundo – OAB/PB 013191
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. QUESTÃO EMINENTEMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 43 DA TNU. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
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ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO MOTIVADO POR ANIMAL NA PISTA DE
ROLAGEM. NECESSIDADE DA ANÁLISE IN CONCRETO DE EXISTÊNCIA
DE NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 42 DA
TNU. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização, admitido na origem,
interposto pela União contra acórdão da TR/PB que manteve a sentença de
procedência parcial do pedido de indenização por dano moral em face de acidente
de trânsito, apontado como decorrente da aparição de animal na pista de rolagem.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigmas consubstanciados nos acórdãos da 3ª Turma Recursal/PE (processos nº
0501873-25.2014.4.05.8305 e nº 0501693-09.2014.4.05.8305) e da Turma Recursal/RN
(processo nº 0503374-17.2014.4.05.8401) constantes dos anexos 32 a 34.
Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz
Coordenador”.
No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à
ilegitimidade da União para figurar no pólo passivo da demanda e à inexistência de
responsabilidade objetiva do Estado por ato omissivo, em razão de ausência de
nexo causal entre a omissão da Administração e o evento danoso.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a União indica que o
acórdão ora impugnado reconheceu a legitimidade passiva da União e condenou o ente
citado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito
ocorrido em rodovia federal (anexo 29). Já em um dos acórdãos apontados como
paradigma foi acolhida a tese de ilegitimidade passiva da União. Nos outros, foi
afastada a responsabilidade estatal por ausência de nexo causal (anexo 31).
Primeiramente, cumpre observar que a temática referente à legitimidade
passiva da União é matéria de cunho nitidamente processual. que apenas questões
relativas ao direito material merecem ser conhecidas por essa Turma Regional de
Uniformização.
Como se sabe, o que distingue fundamentalmente direito material e
direito processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de
cada um deles no processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada dizer
quanto ao bem da vida que é objeto do interesse primário das pessoas (o que entra na
órbita do direito substancial). Na hipótese dos autos, observa-se que a (i)legitimidade da
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União, como um dos pontos da controvérsia, nada tem a ver com o bem da vida
postulado na demanda. Diz respeito, nos termos do art. 17 do CPCP/2015, a
pressupostos processuais de admissibilidade, mais especificamente à legitimidade ad
causam.
Dessa forma, em razão de versar sobre questão de índole eminentemente
processual, incide o teor da Súmula 43 da TNU, que dispõe: “não cabe incidente de
uniformização que verse sobre matéria processual.” Nesse mesmo sentido, firmou-se o
entendimento daquela Corte quando do julgamento dos PEDILEFs n.
00114730920054036201 (DOU 27/09/2016) e n. 05156874020144058100 (DOU
04/10/2016).
Conclui-se, pois, que quanto à ilegitimidade da União, o incidente não
deve ser conhecido.
Quanto ao direito material, observa-se que não se debate, nos acórdãos
contrastados, a aplicabilidade da tese da responsabilidade objetiva ou da teoria do faute
du service em acidente automobilístico motivado por animal na pista. A apontada
divergência de entendimentos seria referente à existência de nexo de causalidade entre a
conduta da União e os danos suportados pela parte, pressuposto comum a ambas as
teses de responsabilização do Estado.
Diante 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 NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, NÃO
CONHECER do pedido de uniformização regional.
Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria, negar conhecimento
ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do voto do relator.
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Vencido Dr. Cláudio Kitner. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama
do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

42. 0506124-17.2017.4.05.8100
Recorrente: Francisca Flávia Rodrigues Soares
Advogado (a): Adaudete Pires Duarte - OAB/CE 018290
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. AMPARO SOCIAL (LOAS) AO DEFICIENTE. IMPEDIMENTO
DE LONGO PRAZO NÃO RECONHECIDO NA INSTÂNCIA RECURSAL
ORDINÁRIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 42 DA TNU. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª
Região que negou provimento a agravo de decisão da 1ª TR/CE que negara seguimento
a incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe
o seguinte (anexo 42):

0506124-17.2017.4.05.8100
Vistos, etc.
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Cuida-se de agravo contra decisão que inadmitiu o incidente de
uniformização interposto pela parte autora em face de acórdão
da 1ª TR/CE, com fundamento na Súmula 42, da TNU.
O acórdão impugnado deu provimento ao recurso do INSS para
julgar improcedente o pedido de concessão de benefício
assistencial, tendo em vista o não preenchimento do requisito
de impedimento de longo prazo.
A agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a
concessão do benefício. Colaciona paradigma da 2ª TR/CE
(0500714-85.2016.4.05.8108), alegando atender aos requisitos
do 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”.
No caso em análise o colegiado indeferiu o pedido de
concessão de benefício assistencial, porque não preenchido os
requisitos necessários exigidos pela legislação de regência, que
“ não há elementos seguros indicativos de que há impedimento
desde 2014, mormente porque os documentos juntados
basicamente consistem em receitas e pouco esclarecem sobre o
suposto impedimento e sua duração. Ademais, em relação ao
período de incapacidade atual, há menção no laudo médico
acerca da forte probabilidade de recuperação em curto prazo, o
que obstaculiza o preenchimento do requisito ora em análise”.
Ademais, embora a situação econômica da autora lhe seja
desfavorável, a mesmo não preencheu o quesito impedimento
de longo prazo, necessário para a concessão do benefício em
tela.
Como visto, a Turma Recursal ao concluir pelo indeferimento
do pleito autoral levou em consideração o arcabouço probatório
constante nos autos. Sendo assim, a pretensão da 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
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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).
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/CE, proferido no
processo nº 0500714-85.201.4.05.8108.
O ponto controverso diz respeito ao preenchimento do requisito de
impedimento de longo prazo para concessão de benefício assistencial.
Aduz a parte autora, por ocasião desse incidente, que o acórdão
impugnado violou jurisprudência dominante, sobretudo oriunda da 2ª Turma Recursal
do Ceará, no momento em que julgou improcedente o pleito autoral.
Quanto ao benefício assistencial, é certo que o art. 20, §10, da Lei nº
8.742/93, dispõe que “Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do §
2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos”
No caso dos autos, o acórdão recorrido (anexo 27) afastou o requisito do
impedimento de longo prazo sob o fundamento de que “ (...)No que tange à presença
de impedimentos de longo prazo, é de se notar que o expert indicou a existência de
incapacidade de caráter temporário a contar de janeiro/2017, tendo ainda
apontado a existência de incapacidade anterior, em janeiro/2014, por tempo
indefinido, conforme documentação acostada. Afora isso, asseverou o perito
médico, no item 2.4 do laudo, que há possibilidade de alta em março/2018,
considerando a data da perícia (realizada em maio/2017), bem como o prazo
estimado de 10 meses referente ao tratamento a ser feito pelo demandante.
Apontou, ainda, o seguinte argumento “ (...)Pois bem, diante do quadro vislumbrado
nos autos, é de se notar que não há elementos seguros indicativos de que há
impedimento desde 2014, mormente porque os documentos juntados basicamente
consistem em receitas e pouco esclarecem sobre o suposto impedimento e sua
duração. Ademais, em relação ao período de incapacidade atual, há menção no
laudo médico acerca da forte probabilidade de recuperação em curto prazo, o que
obstaculiza o preenchimento do requisito ora em análise”.
Ocorre que 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”).
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Ademais, os Colegiados Uniformizadores têm entendimento no sentido
de que o exame do conjunto probatório para valoração da documentação que instruiu o
processo se exaure no julgamento da Turma Recursal de origem, sendo vedada a sua
reapreciação em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.
Neste mesmo sentido, colhe-se na jurisprudência da Turma Regional de
Uniformização da 5ª Região:
"EMENTA:

AGRAVO

INTERNO.

UNIFORMIZAÇÃO

REGIONAL

LOAS. IMPEDIMENTO

DE

RECONHECIDO

NAS

INSTÂNCIAS

DIVERGÊNCIA

COM

O

DE

INADMITIDO.

LONGO
ACÓRDÃO

INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA

PEDIDO

DE

PRAZO
DE

NÃO

ORIGEM.

PARADIGMA
SIMILITUDE

FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE
AO ENTENDIMENTO DA TRU/5ª REGIÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº. 42 DA TNU. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO."
[...]
Demais, a aferição in concreto do impedimento do autor,
com análise da incapacidade em conjunto com as condições
pessoais e sociais, pressupõe revolvimento de matéria fática
e probatória, inviável no âmbito angusto do presente
incidente de uniformização regional, esbarrando no 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."
(TRU 5ª Região - Processo 0507011-17.2016.4.05.8300,
Relator Juiz Federal André Dias Fernandes, 15/12/2017)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.
É como voto.
ACÓRDÃO
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Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno.

Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

43. 0508469-72.2016.4.05.8202
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Cornélio Pordeus
Advogado (a): Antônio Adelino de Oliveira Neto- OAB/PB 018006
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

PROCESSO 0508469-72.2016.4.05.8202
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO
PRÉVIA DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO
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DO BENEFÍCIO EM DESCONFORMIDADE COM A DATA FIXADA PELO
PERITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 60, §8º, DA LEI 8.213/91.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região
que negou provimento a agravo de decisão da TR/PB que negara seguimento a incidente
de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe o seguinte
(anexo 30):

Processo nº 0508469-72.2016.4.05.8202

DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o
incidente de uniformização de jurisprudência interposto pelo
INSS contra acórdão da TR/PB.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso da parte ré,
reformando a sentença para fixar a DCB em 120 dias, a contar
da data da implantação do benefício.
Pretende o INSS a fixação da DCB em 120 dias da data da
realização da perícia. Colaciona paradigmas da 2ª e 3ª TR/PE
(0500277-07.2017.4.05.8303 e 0500351-52.2017.405.8305,
respectivamente), alegando atender aos requisitos do artigo 14,
da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de
uniformização.
Observa-se que a decisão no que rege à DCB foi proferida com
base nas provas constantes dos autos. Dessa forma, a análise da
pretensão recursal implica em reexame de matéria fáticoprobatória, o que figura como incompatível com a via eleita
(Súmula nº 42 da TNU).
Sendo assim, nego provimento ao agravo.

DECISÃO
O presente agravo interno merece ser provido.
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O PU Regional é embasado na alegação de divergência com
paradigmas consubstanciados nos acórdãos da 2ª e 3ª Turmas Recursais/PE
proferidos, respectivamente, nos processos nº 0500277-07.2017.4.05.8303 e
0500351-52.2017.4.05.8306.
Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz
Coordenador”.
No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito ao
termo inicial do cômputo do prazo estipulado para a Data de Cessação do
Benefício (DCB) de auxílio-doença.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a autarquia ré indica,
de forma acertada, que o acórdão ora impugnado determinou que a data de cessação do
benefício deveria ocorrer em “120 dias, a contar da implantação do auxíliodoença”(anexo 22). Nos paradigmas apontados, por sua vez, a DCB é estabelecida
tendo como referência a data da realização da perícia (anexo 24).
Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e os julgados
apontados como paradigmas, observa-se restar caracterizada a divergência de
entendimento entre a Turma Recursal de origem e as Turmas Recursais de
Pernambuco quanto ao direito material, o qual merece ser examinado.
Em relação à data de cessação do benefício (DCB), o art. 60, da Lei
8.213/91, incluído pela Lei n. 13.457 de 2017, determina que “§ 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” e “§ 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 auxíliodoença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.”
Pela redação conjunta dos dispositivos, depreende-se que apenas na
ausência de fixação de prazo é que o auxílio-doença será cessado no prazo de 120
(cento e vinte dias) com início do prazo a partir da concessão ou reativação do
benefício. Nos demais casos, a data de cessação do benefício deve ocorrer dentro
dos parâmetros fixados pelo perito judicial, sendo tal circunstância afastada
apenas na ocorrência de prova constante nos autos capaz de infirmar o laudo do
expert.
Especificamente quanto ao marco inicial para contagem do prazo de
cessação do benefício de auxílio-doença, deve o julgador basear-se nas provas técnicas
existentes nos autos como parâmetro de julgamento, das quais a perícia médica judicial
é sua expressão maior em virtude de sua confiança e equidistância entre as partes.
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É certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo livre para
formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, para
que isso ocorra, é indispensável a consignação expressa dos “motivos que o levaram a
considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o
método utilizado pelo perito” (art. 479, NCPC). No caso em tela, porém, não há no
acórdão recorrido qualquer justificativa nesse sentido.
Logo, observa-se que o acórdão atacado, ao fixar o termo inicial para o
cômputo do prazo para cessação do benefício em descompasso com o laudo pericial vai
de encontro aos termos do art. 60, da Lei 8.213/91 e do art. 479 do Código de Processo
Civil.
Destaque-se que, no caso, não procede o argumento de que o PU revolve
matéria de fato e que, por isso, seu exame estaria vedado pela Súmula 42/TNU. Isso
porque, conforme já ressaltado, a fundamentação do acórdão recorrido não faz
menção a uma avaliação específica do caso concreto que justificasse o
entendimento adotado diverso da contagem do prazo a partir do laudo pericial. Da
forma como o tema foi tratado no presente feito, entende-se, pois, que é caso de
tese jurídica a qual pode ser enfrentada em incidente de uniformização regional.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
E, CONSEQUENTEMENTE, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
pedido de uniformização regional para fixar a tese de que, na hipótese do art. 60, §
8º da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para contagem do prazo para cessação do
benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data de elaboração do laudo
pericial, salvo se o médico não precisar data diversa e/ou o juiz não apontar
expressamente outros elementos técnicos nos autos que justifiquem sua fixação em
data diversa.
Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o retorno
dos autos à Turma Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso
inominado, em obediência à tese jurídica firmada por esta Turma Regional de
Uniformização.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, prover o
agravo interno e conhecer e prover o pedido de uniformização regional, anulando o
acórdão proferido pela Turma Recursal, nos termos do voto do relator.

Recife, 18 de março de 2019.

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria, dar
provimento ao Agravo Interno para dar provimento ao Incidente Regional de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Vencidos Dr. Gilton Batista, Gustavo
Melo, e José Baptista. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

44. 0501967-14.2016.4.05.8204
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Admilson Herculano Bezerra
Advogado (a): Luiz Cesar Gabriel Macedo - OAB/PB 014737
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
RETROATIVAS DE BENEFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO
QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE OU CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1021,
§1º, DO CPC/2015. RECURSO 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/PB que negara seguimento a
incidente de uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe o
seguinte (anexo 30):
“
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0501967-14.2016.4.05.8204
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo, interposto pelo INSS, contra decisão que
negou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional de
Jurisprudência em face de Acórdão da TR/PB, que manteve a
concessão de atrasados, a título de auxílio-doença, por ter
reconhecido ter sido o benefício requerido dentro do prazo
legal.
A recorrente alega que o Acórdão impugnado diverge da
jurisprudência da 1ª TR/PE (0501197-85.2016.4.05.8312), já
que o segurado requereu o benefício já quando se encontrava
capaz e em prazo superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art.
60 da Lei nº 8.213/91.
Colaciona paradigma alegando atender aos requisitos do artigo
14 da Lei 10.259/2001, autorizadores do pedido de
uniformização.
Entendeu-se na decisão agravada que para o deslinde da
presente questão seria necessária a revaloração dos elementos
de prova trazidos aos autos, o que é incompatível com a via
eleita, conforme dispõe a Súmula nº 42 da Turma Nacional de
Uniformização – TNU.
Decido.
Observa-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao
pagamento de atrasados, levou em consideração as provas
constantes dos autos e conclusão do perito médico do juízo.
Observa-se, portanto, que argumentação trazida aos autos diz
respeito a questões de fato, uma vez que ataca os fundamentos
do acórdão impugnado para adentrar na valoração da
documentação que instruiu o processo acerca da limitação
decorrente da incapacidade da parte autora, e,
consequentemente, reclamando a reanálise de provas,
impossibilitando a caracterização do incidente.
Na verdade, a pretensão do recorrente com o manejo do recurso
é de reexame de provas, o que não pode ser alcançada por meio
desta modalidade recursal, que possui estreitos limites de
cabimento.
Nesse sentido, há pronunciamento das Turmas Regional e
Nacional de Uniformização:
“Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o
incidente de uniformização nacional suscitado por SONIA
FILOMENA CHECHETTI, pretendendo a reforma de acórdão
da Turma Recursal de origem, no qual se discute a
possibilidade de concessão de benefício por incapacidade à
parte autora. É o relatório. O presente recurso não merece
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prosperar. A TNU, no PEDILEF 201151670037055 já decidiu:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXILIO-DOENÇA
C/C
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU CAPACIDADE
LABORATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOJURÍDICA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 42 DA TNU.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO 1. [...]
3. Não vislumbro hipótese de nulidade do acórdão. 3.1.Extraise das razões que embasaram a sentença monocrática,
posteriormente confirmada em sua integralidade pelo acórdão
recorrido, que o laudo pericial constatou que a autora não se
encontrava incapaz para o exercício de sua atividade
profissional. Constou na fundamentação do julgado da Turma
Recursal expressamente que: Segundo o laudo do perito
judicial, a parte recorrida não está incapacitada para o
desempenho de sua atividade habitual. Ressalte-se que o laudo
foi elaborado por perito judicial, de confiança do Juízo a quo,
imparcial, razão pela qual deve prevalecer . Ademais, o laudo é
claro e conclusivo no sentido de que as enfermidades
apresentadas, não determinam a incapacidade laborativa da
parte recorrente para o desempenho de sua atividade habitual.
Portanto, não ocorreu a mera desqualificação dos documentos
trazidos à colação como quer fazer crer a recorrente, e sim a
rejeição da prova material produzida, conforme se extrai da
decisão supra transcrita. 4. Desta forma, não há similitude
fático-jurídica entre os julgados invocados como paradigmas e
o acórdão recorrido. 5. Ademais, conclui-se pelas razões
apresentadas no incidente de uniformização que a pretensão da
parte recorrente - reapreciação dos documentos carreados ao
processo - envolve reexame de provas, o que não é admitido
pela Súmula n. 42 da TNU: Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato. 6.
Pedido de Uniformização não conhecido. Destarte, incide a
Questão de Ordem 13/TNU "Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido".
Ademais, as instâncias ordinárias, de posse do caderno
probatório dos autos, entenderam não haver comprovação dos
requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, qual
seja, a incapacidade laboral. A pretensão de se alterar o referido
entendimento não é possível em virtude da necessidade de
revisão de provas dos autos. Aplica-se, assim, a Súmula
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42/TNU ("Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato"). Ante o exposto, com
fulcro no art. 8º, VIII, do RITNU, nego provimento ao agravo.
Intimem-se.” (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
(Presidência) 0004530-52.2015.4.03.6321, MINISTRO RAUL
ARAÚJO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO).
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA - - BENEFICIO ASSISTENCIAL COMPROVAÇÃO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM
QUE A DEFICIÊNCIA DO AUTOR NÃO É
INCAPACITANTE, RESTANDO IMPOSSIBILITADA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO, SENDO
IMPOSSÍVEL ESTA CORTE UNIFORMIZADORA A
REVISÃO DAS PROVAS - SÚMULA 42 - INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
NÃO
CONHECIDO. A Turma Nacional de Uniformização, por
unanimidade, decidiu NÃO CONHECER o presente Pedido de
Uniformização.” (Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei (Turma) 5000242-64.2017.4.04.7133, RONALDO JOSE
DA SILVA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO).
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, devendo ser
aplicada a Súmula 42, da TNU, segundo a qual “Não se
conhece de incidente de uniformização que implique reexame
de matéria de fato”.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
DECISÃO
O presente agravo interno não merece ser conhecido.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da 1ª Turma Recursal/PE no processo nº
0501197-85.2016.4.05.8312.
Verifica-se que o ponto central da discussão apresentada neste
Agravo Interno faz referência exclusiva ao termo inicial do cômputo do prazo
estipulado para a Data de Cessação do Benefício (DCB) de auxílio-doença. Para
elucidar a questão, cite-se trecho do pleito recursal, in verbis (anexo 31):

Com efeito, os acórdãos paradigmas da 2ª e 3ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco
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acolhem o entendimento no sentido da fixação da DCB a
contar da data do laudo, que fixou o prazo de recuperação
do segurado. Em sentido oposto, mas tratando o mesmo
tema (marco inicial para a fixação da DCB), a TRPB
determinou que a DCB do auxílio-doença requerido seja
fixada a partir da data da efetiva implantação do benefício.
O fundamento deste recurso de agravo interno, porém, diverge por
completo das razões do pedido de uniformização regional e do fundamento da
decisão agravada. Isso porque a matéria controversa das razões do pedido de
uniformização regional e o fundamento da decisão agravada diziam respeito ao
direito ao recebimento de parcelas pretéritas de benefício de auxílio-doença,
decorrente de período de incapacidade fixada por perito judicial, por quem
ajuizou a ação judicial sem ostentar incapacidade laboral.
Diante disso, não há como se conhecer do recurso interposto por
ausência do requisito de admissibilidade inscrito no art. 1021,§1º, do CPC/2015, haja
vista que as razões do recorrente apresentam-se completamente desconexas e
incongruentes em relação à matéria decidida na decisão agravada, restando
impossibilitada a dedução de forma lógica e clara dos motivos da insurgência recursal.
A jurisprudência, designadamente do STF, é pacífica quanto à
inadmissibilidade do recurso quando as razões recursais estão dissociadas das razões de
decidir (vulnerando o "princípio da correlação" ou "da congruência recursal"),
equiparando essa ausência de correlação à própria ausência de razões recursais. Nesse
sentido, confira-se, ilustrativamente:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO – APELO EXTREMO – RAZÕES REC URSAIS
QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO
GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM
QUE
SE
ASSENTOU
O
ATO
DECISÓRIO
QUESTIONADO–
OCORRÊNCIA
DE
DIVÓRCIO
IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA
RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO
DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE
“TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR
DA
DEMANDA
(NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRARRAZÕE S RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. – Incumbe, à parte recorrente, o dever de
refutar, de modo pertinente, todo s os fundamentos em que se
apoia a decisão por ela impugnada. Precedentes. – A
ocorrência de divergência temática entre as razões em que
se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos
que dão suporte à matéria efetivam ente versada na decisão
recorrida,
de
outro,
configura
hipótese
de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata
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compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente,
inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o
acolhimento do recurso interposto. Precedentes. – A
imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela
parte contrária, de “trabalho adicional”, sem cuja ocorrência
deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC/15. (RE-AgR 950664,
Rel.: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
14/10/2016).
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo interno.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, NÃO
CONHECER do agravo interno, nos termos do voto do relator.
Recife, 18 de março de 2019.
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 dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

45. 0505463-71.2018.4.05.8013
Recorrente: União Federal
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Adv/Proc: Advocacia Geral da União (AGU)
Recorrido (a): Kenia Propodoski
Advogado (a): Anna Paula Cardoso de Paula Patruni - OAB/PR 067894
Origem: Turma Recursal SJAL

DESPACHO
(SOBRESTAMENTO)

Trata-se de pedido de uniformização regional de jurisprudência
formulado pela União contra acórdão da TR/AL que negou provimento
ao seu recurso inominado, confirmando a sentença de procedência e
determinando que os efeitos financeiros da progressão funcional do cargo
de Auditor Fiscal do Trabalho sejam contados a partir da data de
entrada em exercício da parte autora.
Essa matéria está sendo discutida na TNU, através do Tema 189 (Processo nº
0520792-09.2016.4.05.8300/PE e do Tema 190 (Processo nº 050198182.2017.4.05.8100/CE. Em sendo assim, deve ser privilegiada a sistemática
dos recursos repetitivos da mesma questão de direito (art. 1.036 do CPC),
aguardando-se o posicionamento que venha a ser pacificado sobre o tema.
Ante o exposto, mantenha-se o presente processo sobrestado, aguardando a
decisão final dos processos acima citados.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 18 de março de 2019.

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Presidente da Terceira Turma Recursal/CE
Retirado da Pauta na 27ª Sessão da TRU
Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 27ª Sessão
da TRU pelo Exmo. Juiz Federal Relator, que determinou o sobrestamento do feito.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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RELATOR CLAUDIO KITNER– PRESIDENTE DA 3ª TR/PE

46. 0509457-68.2017.4.05.8102
Recorrente: Francisco Bento da Cruz
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
QUE
INADMITIU
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIODOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
NA
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PRETENSÃO DE REFORMA DO
JULGADO IMPUGNADO. VEDAÇÃO AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. 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
Regional de Jurisprudência apresentado perante Segunda Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de
admissibilidade recursal.
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 combatido afastou o cumprimento dos requisitos para a concessão do
benefício pretendido ao acolher a conclusão advinda da prova pericial asseverando a
capacidade laborativa do autor.
4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional,
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e os entendimentos formados
em hipóteses análogas pela Turma Recursal da 5ª Região, nomeadamente de Sergipe e
do Ceará, aos quais atribui o posicionamento de necessidade de dilação probatória
mediante a complementação da perícia que resulte em laudo inconclusivo. Uma vez
inadmitido o IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da Presidência
desta TRU, em face das decisões tidas como divergentes, anteriormente aludidas.
5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
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houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma
Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da
matéria probatória.
6. Dispõe a Súmula 42 da TNU que “Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato”.
7. A parte recorrente sustenta a necessidade de complementação do acervo probatório
mediante realização de exame médico que viabilize a manifestação segura do experto
designado pelo juízo, acrescentando a contrariedade do parecer médico em relação aos
exames apresentados pelo segurado, atestando sua incapacidade laboral.
8. Por outro lado, embasa como fundamento da divergência apontada os precedentes nos
quais as Turmas Recursais de Origem assinaladas determinaram a realização de nova
perícia para dirimir eventuais dúvidas acerca do estado incapacitante acaso existentes a
partir da manifestação do perito (anexos 19 e 20).
9. Portanto, na hipótese vertente, a parte recorrente propugna pelo reexame dos
elementos de prova com o escopo de reformar o julgado impugnado, insurgindo-se, na
verdade, contra a valoração do acervo probatório realizada pelo magistrado sentenciante
e corroborada pelo órgão colegiado, os quais consideraram suficiente a prova pericial
realizada para o deslinde da controvérsia, sobretudo ao destacar a ausência nos autos de
qualquer outro elemento apto a debelar a conclusão pericial.
10. A Questão de Ordem nº 38 da TNU enuncia: “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. (Precedentes: PEDILEF n. 0013873-13.2007.4.03.6302 e
PEDILEF n. 0006170-40.2011.4.01.3200). Aprovada na 4ª Sessão Ordinária da Turma
Nacional de Uniformização do dia 07.05.2015”.
10. Dessarte, a parte autora não logrou demonstrar a alegada divergência de
interpretação do direito material aplicável ao caso concreto, sob o pretexto de rediscutir
a prova dos autos, inviável no atual estágio de tramitação processual, de tal sorte que o
exame de suas alegações dependeria não apenas de nova valoração, mas de verdadeira
reapreciação do conjunto probatório produzido no feito.
Este Colegiado, incumbido da uniformização da jurisprudência regional, já se
pronunciou sobre controvérsia análoga à posta no incidente:
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“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 42 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Incidente de
Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte autora em face de acórdão da
Turma Recursal de Pernambuco, que manteve a improcedência do pedido de concessão
de auxílio-acidente. 2. Aduz que o acórdão recorrido contraria o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.109.591/SC), no sentido de que ‘o nível do dano
e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do
benefício, ainda que mínima a lesão’. Juntou paradigmas. 3. Nos termos do art. 14, §
2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material,
proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou
jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior
Tribunal de Justiça. Assim, de plano, fica destacado que paradigmas de turmas
recursais da mesma região e de Tribunais Regionais Federais não atendem ao requisito
de admissibilidade para conhecimento do incidente no âmbito da TNU. 4. O incidente
não comporta conhecimento, por implicar reexame fático-probatório. 5. A
improcedência do pedido restou assim confirmada pelo acórdão: ‘Pois bem. Um dos
requisitos para a concessão do auxílio-doença é a redução da capacidade laborativa.
Tal requisito, todavia, ficou categoricamente afastado pelo laudo pericial em anexo,
pois mesmo constatada a incapacidade parcial, a parte autora não teve redução da sua
capacidade laboral, inclusive podendo exercer a mesma função que desempenhava
antes de sofrer a lesão’. 6. Não vejo divergência com o paradigma apontado. O
indeferimento do benefício está fundamentado na análise do conjunto probatório pelo
juízo de origem, que concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho
habitual, não cabendo o reexame desta conclusão em sede de pedido de uniformização.
Trago à colação: ‘PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, após análise das provas, asseverou que não ficou
comprovado o nexo de causalidade, tampouco a redução ou perda da capacidade
laborativa do agravante para a atividade habitualmente exercida. Nesse contexto, a
reversão do julgado para reconhecer o direito ao auxílio-acidente, requer reexame de
provas, devendo ser mantida a Súmula 7/STJ à espécie. 2. Agravo regimental não
provido’. AGARESP 201500446295, STJ, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJE 07/05/2015. ‘PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DO NEXO
CAUSAL E DA INCAPACIDADE LABORAL DA PARTE AUTORA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. In casu, o Tribunal a quo, soberano na análise
fático-probatória da causa, confirmando a sentença, julgou improcedente o pedido
inicial por entender que a moléstia não afeta de modo parcial e definitivo a capacidade
laborativa da autora, nem tem nexo causal com a atividade por ela exercida. 4. A
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alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, a fim de verificar se o autor encontrase incapacitado para o trabalho. Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial. 5. Além disso, o ordenamento jurídico pátrio adotou o princípio do livre
convencimento motivado do julgador, no qual o juiz pode fazer uso de outros meios
para formar sua convicção, sendo certo que o magistrado não se encontra adstrito ao
laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes
nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele quando houver nos autos outros
elementos que assim o convençam, como ocorre na presente demanda. 6. Se o
magistrado entendeu não haver necessidade de nova perícia, uma vez que o laudo
pericial não continha qualquer irregularidade técnica, não há que se falar em
cerceamento de defesa na impugnação do pedido de nova perícia. 7. Agravo
Regimental desprovido’. (AGRESP 201301061796, Rel. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, STJ, PRIMEIRA TURMA, DJE 16/12/2014) ‘DIREITO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO
PERICIAL - LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. O magistrado não está adstrito
às conclusões da perícia técnica para a formação do seu convencimento acerca da
existência ou não da moléstia incapacitante, podendo, por outros meios de prova,
fundamentar o seu entendimento. Princípio do livre convencimento. Precedentes. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a conclusão pela existência de
incapacidade parcial e permanente do autor. 3. Agravo regimental não provido’.
(AGARESP 201300478259, Rel. ELIANA CALMON, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE
24/09/2013) ‘PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1.
Ausente a violação do art. 535, II, do CPC, porquanto a Corte de origem foi clara ao
manifestar-se sobre a preliminar de nulidade da sentença e asseverar que a conclusão
deduzida em juízo, oposta àquela no pleito inicial, não macula a sentença singular.
Também ficou consignada a desnecessidade de nova produção pericial, porquanto o
conjunto probatório conduz à mesma conclusão obtida pelo expert. 2. Cabe ao
magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto. 3. O Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de redução da
capacidade laboral do autor. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o
recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o
que é defeso a esta Corte em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal de origem
justificou as razões pelas quais não seria importante a nova produção da prova
pericial. Desse modo, aferir se as provas são ou não suficientes para o julgamento da
controvérsia também demandaria o reexame de todo o contexto fático- probatório dos
autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. Agravo
regimental improvido’. AGARESP 201500290138, STJ, Rel. HUMBERTO MARTINS,
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SEGUNDA TURMA, DJE 20/04/2015. 7. Incidente não conhecido. Súmula 42/ TNU.
(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
05085918720134058300, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, DOU
13/09/2016.)”.
11. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, negando
conhecimento ao presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.
12. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, nos termos da Questão de
ordem nº 29 da TNU.
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.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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47. 0500440-71.2018.4.05.8102
Recorrente: Jaiane Pereira de Morais
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239 e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
QUE
INADMITIU
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
SEGURADA
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PRETENSÃO DE
REFORMA DO JULGADO IMPUGNADO. VEDAÇÃO AO REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 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
Regional de Jurisprudência apresentado perante a Segunda Turma Recursal da Seção
Judiciária do Ceará, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de
admissibilidade recursal.
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 combatido, proferido pela referida Turma Recursal do Ceará, afastou o
cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício de salário-maternidade a
trabalhadora rural, perfilhando o entendimento de que a prova testemunhal colhida não
corroborou o início de prova material coligido ao processo, por sua vez também
revelado frágil, resultando em um acervo probatório insuficiente à comprovação da
condição de segurada especial pretendida.
4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional,
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e os entendimentos formados
pela Turma Recursal da 5ª Região, nomeadamente de Pernambuco e do Ceará, aos quais
atribui a flexibilização da valoração dos elementos de prova em cada caso concreto,
atento às conhecidas dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais na produção
probatória dos direitos que pretendem exercer. Assinala, outrossim, a violação aos
preceitos das Súmulas 14 e 34 da TNU, que discorrem sobre a comprovação material da
condição de segurado especial. Uma vez inadmitido o IUR, o autor agravou, insurgindo168

se contra o entendimento da Presidência desta TRU, em face das decisões tidas como
divergentes, anteriormente aludidas.
5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma
Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da
matéria probatória.
6. Dispõe a Súmula 42 da TNU que “Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato”.
7. A parte recorrente sustenta a possibilidade de modificação da valoração do acervo
probatório sem acarretar a reapreciação da matéria probatória, em conformidade com
entendimento jurisprudencial da própria TNU firmado no PU nº 2003.51.01.5000538/RJ, Relator: Juiz Federal Alexandre Miguel, Turma Nacional de Uniformização,
decisão unânime, publicada no DJU de 23/05/2006.
8. Por outro lado, embasa como fundamento da divergência apontada os precedentes nos
quais as Turmas Recursais de Origem sopesaram os elementos probatórios de forma
favorável à segurada, determinando a concessão do benefício de salário-maternidade em
hipóteses análogas (anexos 21 e 22).
9. Contudo, na hipótese vertente, ao contrário do que defende na peça produzida em seu
pedido de uniformização, a parte recorrente propugna pelo reexame dos elementos de
prova com o objetivo de reforma do julgado impugnado, limitando suas razões recursais
a matéria de natureza fática, devidamente apreciada na instância adequada, incorrendo
na vedação estampada na 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. (Precedentes: PEDILEF n. 001387313.2007.4.03.6302 e PEDILEF n. 0006170-40.2011.4.01.3200). Aprovada na 4ª Sessão
Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 07.05.2015”.
10. Indo além, a parte autora não logrou demonstrar a alegada divergência de
interpretação do direito material aplicável ao caso concreto, sob o pretexto de rediscutir
a prova dos autos, inviável no atual estágio de tramitação processual, de tal sorte que o
exame de suas alegações dependeria não apenas de nova valoração, mas de verdadeira
reapreciação da prova documental e testemunhal produzida no feito. Este Colegiado,
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incumbido da uniformização da jurisprudência regional, já se pronunciou sobre
controvérsia análoga, nos seguintes termos:
“EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
SENTENÇA
IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. INCIDENTE REGIONAL
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – IRUJ INADMITIDO. AGRAVO
INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA QUESTÃO MATERIAL DE
DIREITO CONTROVERTIDA. ATENDIMENTO DA PRETENSÃO NO IRUJ QUE
EXIGE O REEXAME DA QUESTÃO FÁTICA. NÃO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 14, DA LEI Nº 10.259/01. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 42,
DA TNU. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recursos 0518344-59.2013.4.05.8400,
Paulo Roberto Parca de Pinho - Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência,
Creta - Data::29/05/2016 - Página N/I”.
11. Diante desse cenário, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte
autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, negando conhecimento
ao presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.
12. Devolvam-se os autos à Turma Recursal de Origem, nos termos da Questão de
ordem nº 29 da TNU.
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.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Jurisprudência, nos
termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos –
Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

48. 0505754-57.2016.4.05.8202
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - 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
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
RESTABELECIMENTO.
DEFINIÇÃO PRÉVIA DA DCB. MARCO INICIAL DELIMITADO EM
DESCOMPASSO COM A DATA FIXADA NA PERÍCIA. ART. 60, § 8º DA LEI
Nº 8.213/91. SIMILITUDE FÁTICA PARCIAL DO JULGADO COM OS
ACÓRDÃOS PARADIGMÁTICOS. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA TNU.
PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social INSS contra decisão da Presidência desta Turma Regional de Uniformização que negou
seguimento ao Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado
perante a Turma Recursal da Paraíba, sob o fundamento de ausência dos requisitos
legais e regimentais de admissibilidade recursal, sobretudo por envolver o reexame de
matéria probatória.
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 combatido, proferido pela Turma Recursal da Paraíba, determinou o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a DCB até seis meses após a
implantação, com base no tempo de incapacidade estimado em perícia judicial. O
julgado impugnado concluiu que “Quanto à DIB ser da data de realização da perícia
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judicial, 08/10/2016, agiu acertadamente o magistrado sentenciante que fixou a DIB na
DCB, 09/07/2016, uma vez que a data estimada na perícia com sendo aquela em que
ocorreu o início da incapacidade, 06/05/2016, é bem próxima àquela em que houve a
cessação do benefício, o que demonstra que tal ato administrativo foi indevido”.
4. Ao interpor o presente incidente de uniformização regional, a autarquia sustenta que
haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento perfilhado pela 3ª Turma
Recursal de Pernambuco, o qual teria determinado fixado a DIB do benefício por
incapacidade na data da perícia judicial e não na data de implantação. Negado
seguimento ao IUR, a autarquia agravou, insurgindo-se contra o entendimento da
Presidência desta TRU, reiterando os argumentos do precedente alegado como
divergente.
5. O objeto do acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco foi a
concessão do benefício de auxílio-doença a partir da constatação da incapacidade
temporária pelo perito judicial, diferentemente da determinação de restabelecimento
emanada do acórdão combatido, restringindo-se a este último julgado a articulação da
manutenção do benefício com base na DCB anterior seguida da implantação correlata.
6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma
Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de
uniformização pressupõe a comprovação da divergência jurisprudencial a partir da
similitude do acórdão indicado como paradigma.
7. Dispõe o art. 15 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização
(RITNU) que:
“Art. 15. O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos todos os
requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I - I – não demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial, mediante cotejo
analítico dos julgados e a identificado do processo em que proferido o acórdão
paradigma”.
8. Em reforço à obrigatoriedade de demonstração do dissídio jurisprudencial, enuncia,
ainda, a Questão de Ordem nº 22 da TNU que: “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”.
9. No caso, observa-se que um dos pontos da discussão diz respeito ao termo inicial do
cômputo do prazo estipulado para a Data de Cessação do Benefício (DCB) de auxíliodoença. Nesse sentido, verifica-se que os acórdãos paradigmas, prolatados pela 2ª e 3ª
172

Turma Recursal de Pernambuco, concedeu o benefício de auxílio-doença a partir da
constatação da incapacidade temporária pelo perito judicial, desvelando, apenas em
relação ao aspecto da contagem inicial da duração do benefício provisório a similitude
entre a hipótese vertente e aqueles julgados paradigmáticos.
10. Portanto, ausente a divergência jurisprudencial passível de uniformização no tocante
à retroação da DIB do benefício fixado pelo acórdão impugnado na data da DCB
anterior, descabe o conhecimento do pedido de uniformização quanto ao ponto.
11. Diante desse cenário, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pela
autarquia em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, negando seguimento
ao presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência em relação ao
pedido de retroação da DIB à data da perícia, conhecendo-o, todavia, em relação ao
controverso início da contagem da manutenção do benefício temporário.
12. Nesse toar, acompanho a tese fixada por este Colegiado Uniformizador no
julgamento do processo nº 0509711-66.2016.4.05.8202, em sessão de julgamento
realizada no dia 18/03/2019, sintetizada nos termos a seguir transcritos:
“Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E,
CONSEQUENTEMENTE, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
pedido de uniformização regional para fixar a tese de que, na hipótese do art. 60, §
8º da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para contagem do prazo para cessação do
benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data de elaboração do laudo
pericial, salvo se o médico não precisar data diversa e/ou o juiz não apontar
expressamente outros elementos técnicos nos autos que justifiquem sua fixação em
data diversa”.
Devolva-se à Turma Recursal de origem para adequação.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, PARA CONHECER
E PROVER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL, nos termos do voto do
relator.
Recife, data da validação.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
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Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade,
conhecer parcialmente do Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência,
deixando de conhecer em relação à fixação da DIB, e, no mérito, por maioria, dar
provimento ao Agravo Interno para dar provimento ao Incidente Regional de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Vencidos, no mérito, Dr. Gilton
Batista, Gustavo Melo, e José Baptista.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal
José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

49. 0501336-06.2017.4.05.8311
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Artur José de Sousa
Advogado: Defensoria Pública da União (DPU)
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA:
PROCESSO
CIVIL.
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. CÔMPUTO
PARA
FINS
DE
CARÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
CONHECIDO,
PORÉM
IMPROVIDO.
1. Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência manejado pelo INSS
perante a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, sustentando a
divergência em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Sergipe. Verificada a
divergência suscitada, o incidente foi admitido na origem, bem como pela Presidência
da TRU.
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
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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) 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.
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;”
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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
autorizaria seu cômputo para fins de carência. Porém, como o único óbice para tal seria
a falta de recolhimento de contribuição previdenciária 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 pela 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 é o entendimento que tem prevalecido nas Turmas Recursais integrantes da 5ª
Região, também perfilhado em julgados de Tribunais Regionais Federais, extraídos do
recente precedente firmado no âmbito desta TRU em sessão realizada no dia
17/12/2018, relatado pelo Exmo. Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira (Processo nº
0502440-72.2017.4.05.8104), os quais replico a seguir:
“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
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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 500078758.2016.4.04.7105, 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 - 0038353-75.2014.4.03.9999,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 21/08/2017, eDJF3 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. Portanto, conheço do incidente e nego-lhe provimento por verificar a conformidade
do julgado impugnado com precedente da TRU acerca da matéria em debate.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA, nos termos do voto do relator.
Recife, data da validação.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
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Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos
do voto do relator. Ressalvado o entendimento de Dr. Almiro Lemos. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José
Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

50. 0504161-62.2017.4.05.8200
Recorrente: Geová Amancio de França
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
QUE
INADMITIU
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ALTA
PROGRAMADA.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MPS 739/2016 E
767/2017,
ESTA
ÚLTIMA
CONVERTIDA
NA
LEI
13.457/2017.
APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA INCLUSIVE AOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS OU PRORROGADOS ANTES DA EDIÇÃO DESSES
DIPLOMAS NORMATIVOS. PRECEDENTE DA TNU. PEDILEF 050077449.2016.4.05.8305.
CONFORMIDADE
DO
JULGADO
COM
O
ENTENDIMENTO UNIFICADO PELA TRU NO PROCESSO Nº 053112219.2017.4.05.8013. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO COM FIXAÇÃO DA
DIB NA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR INDEVIDO.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. 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
Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da Seção Judiciária da
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Paraíba, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de
admissibilidade recursal.
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 combatido fixou a DIB do auxílio-doença concedido na data de ciência do
laudo pericial pela autarquia, ante a ausência de requerimento administrativo de
prorrogação apto a caracterizar a pretensão resistida, nos moldes preconizados nas
Medidas Provisórias nº 739, de 7 de julho de 2016 (com vigência entre 08/07/201 6
e 04/11/2016), e pela Medida Provisória nº 767/2017 (com vigência a partir de
06/01/2017).
4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional,
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e os entendimentos formados
em hipóteses análogas pela Turma Recursal da 5ª Região, a exemplo da 1ª Turma
Recursal de Pernambuco e da 2ª Turma Recursal do Ceará, aos quais atribui o
posicionamento de que em casos tais a DIB deveria coincidir com a data de cessação do
benefício anterior(DCB), porquanto dispensável a apresentação de novo requerimento
administrativo, dada a anterioridade do fato gerador do benefício à edição das Medidas
Provisórias n.º 739, de 7 de julho de 2016 (com vigência entre 08/07/201 6 e
04/11/2016), e pela Medida Provisória n.º 767/2017 (com vigência a partir de
06/01/2017). Inadmitido o IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento
da Presidência desta TRU, em face das decisões tidas como divergentes, anteriormente
aludidas.
5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma
Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da
matéria probatória.
6. Dispõe a Súmula 13 da TNU que “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido. (Aprovada na 2ª
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia 14.03.2005).
7. Embora a parte autora tenha demonstrado a divergência de interpretação do direito
material aplicável ao caso concreto, verifica-se que os órgãos jurisdicionais incumbidos
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da uniformização da interpretação jurisprudencial do direito material em causa já se
pronunciaram sobre a aplicabilidade do regime jurídico regulador do procedimento
administrativo de alta programada aos benefícios concedidos anteriormente ao advento
das MPS 739/2016 E 767/2017, esta última convertida na Lei nº 13.457/2017.
8. Com efeito, a par da tese firmada pela eg. Turma Nacional de Uniformização no
julgamento do PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, submetido à sistemática dos
recursos representativos de controvérsia, no qual houve a aplicação das alterações
promovidas pelas MP’s aludidas aos benefícios anteriormente concedidos, anoto que
também este Colegiado, incumbido da uniformização da jurisprudência regional,
perfilhou o mesmo entendimento no PROCESSO nº 0531122-19.2017.4.05.8013,
julgado na sessão do dia 17/09/2018, ementado nos seguintes termos:
“PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUXÍLIODOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REGRAS INSTITUÍDAS PELA MP Nº 739/2016 E
PELA MP N.º 767/2017. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS INICIADOS SOB AO
REGIME JURÍDICO ANTERIOR. INCIDENTE CONHECIDO, PORÉM NÃO
PROVIDO. (...)
Por questões de direito material, entenda-se os pontos controvertidos de direito, ou
seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da
norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja
necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos
na demanda.
Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com
acórdão paradigma de Turma Recursal da mesma região (art. 14, §1º).
No caso, entendo que restou demonstrada a divergência, uma vez que o acórdão
recorrido concluiu ser aplicável o regime jurídico vigente na data do fato gerador do
benefício, enquanto que o acórdão paradigma compreendeu ser aquele em vigor na
data de sua cessação.
A lei aplicável aos benefícios previdenciários é aquela em vigor quando do fato
gerador que lhe dá origem. Trata-se da regra “tempus regit actum”, fixada como
imperativo de segurança jurídica.
Dessa forma, eventuais alterações legislativas operadas após o fato gerador, porém
antes do requerimento administrativo, bem como aquelas levadas a termo durante o
gozo do benefício, em regra, não são aplicáveis.
Todavia, no presente caso, não se está diante de alteração legislativa que implique
quebra da regra “tempus regit actum”, mas de alteração que diz respeito apenas ao
trâmite administrativo, necessário para operar a cessação já esperada de um benefício
previdenciário.
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Com efeito, a partir da MP nº 739/2016, ficou estabelecido que os benefícios de auxíliodoença têm que ser concedidos sempre com prazo certo de cessação, e caso assim não
ocorra, seu prazo máximo passa a ser considerado como de 120 dias, cabendo ao
segurado requerer a prorrogação antes de seu término.
Assim, como o benefício em questão é sempre provisório, sua cessação já é esperada
pelo segurado, de maneira que a mudança legislativa operada, não tendo o condão de
alterar os requisitos para a sua concessão, aplica-se aos benefícios concedidos
anteriormente à sua vigência, não sendo, portanto, o caso de se aplicar a regra
“tempus regit actum”.
Em tais termos, voto no sentido de CONHECER, porém NEGAR provimento ao
recurso”.
9. Verificada, portanto, a conformidade do julgado impugnado com o entendimento
objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito da TNU e TRU quanto ao marco
inicial da manutenção do benefício de auxílio-doença restabelecido no caso concreto,
revela-se incabível o exame do incidente de uniformização interposto pela parte autora,
dada a unificação da interpretação do direito material aplicável ao caso concreto.
10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual inadmitiu o
presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.
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.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
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Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

51. 0501228-57.2015.4.05.8307
Recorrentes: José Fernandes Filho e outros
Advogado: Marcus Ely Soares dos Reis – OAB/PR 020777D
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

Retirado da Pauta na 27ª Sessão da TRU
Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento
da 27ª Sessão da TRU pelo Exmo. Juiz Federal Relator.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

52. 0511124-23.2016.4.05.8200
Recorrentes: Fabiana Souza dos Santos
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
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EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
QUE
INADMITIU
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ALTA
PROGRAMADA.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO DIREITO MATERIAL
PELA TURMA DE ORIGEM. QUESTÃO DE ORDEM Nº 35 DA TNU.
IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência
desta Turma Regional de Uniformização que negou seguimento ao Incidente de
Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante Turma Recursal da
Seção Judiciária da Paraíba, ao fundamento de ausência dos requisitos legais e
regimentais de admissibilidade recursal.
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 combatido extinguiu o processo sem julgamento do mérito por falta de
interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo de prorrogação apto a
caracterizar a pretensão resistida, nos moldes preconizados nas Medidas Provisórias nº
739, de 7 de julho de 2016 (com vigência entre 08/07/201 6 e 04/11/2016), e pela
Medida Provisória nº 767/2017 (com vigência a partir de 06/01/2017).
4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional,
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento formado em
hipótese análoga pela 2ª Turma Recursal do Ceará, aos quais atribui o posicionamento
de que em casos tais seria dispensável a apresentação de novo requerimento
administrativo, dada a anterioridade do fato gerador do benefício à edição das Medidas
Provisórias n.º 739, de 7 de julho de 2016 (com vigência entre 08/07/201 6 e
04/11/2016), e pela Medida Provisória n.º 767/2017 (com vigência a partir de
06/01/2017). Inicialmente sobrestado o feito até o julgamento do processo nº
0531122-19.2017.4.05.8013, cuja retomada culminou com a manutenção da decisão que
negou seguimento ao IUR, o autor agravou, insurgindo-se contra o entendimento da
Presidência desta TRU, em face da decisão tida como divergente.
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5. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma
Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de
uniformização pressupõe a comprovação da divergência de entendimentos na
interpretação do direito material, vedada a pretensão de nova ponderação acerca da
matéria probatória.
6. Dispõe a Súmula 13 da TNU que “O conhecimento do pedido de uniformização
pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de
que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª Sessão Ordinária da
Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013)”.
7. Considerando que no caso concreto o processo foi extinto sem julgamento do mérito
ante o cancelamento do benefício após o advento da DCB anteriormente delimitada,
conclui-se que a ausência de exame meritório pela Turma Recursal de origem obsta o
conhecimento do pedido de uniformização, nos termos preconizados no enunciado
sumular antes aludido.
8. Com efeito, embora a parte autora tenha demonstrado a divergência de interpretação
do direito material em tese aplicável ao caso concreto, verifica-se a inexistência de
análise prévia da matéria pelo acórdão objeto do pedido de uniformização, o qual
adstringiu-se à apreciação de questão processual relativa às condições da ação que
culminou com a extinção prematura do feito, revelando-se incabível o conhecimento do
exame do incidente de uniformização interposto pela parte autora.
10. Diante do contexto delineado, nego provimento ao agravo interno interposto pela
parte autora em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, a qual negou
seguimento ao presente Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.
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.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
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Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs.
Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal
Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de
Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho
Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª
TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu
o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

53. 0500989-73.2017.4.05.8504
Recorrentes: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Enoque Raimundo da Silva
Advogado: Edes Soares de Oliveira – OAB/AL 005777
Origem: Turma Recursal SJSE
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AUXILIAR
DE CAMPO. EPI INEFICAZ. AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DO
JULGADO
COM
OS
ACÓRDÃOS
PARADIGMÁTICOS. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA TNU.
IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social INSS contra decisão da Presidência desta Turma Regional de Uniformização que
inadmitiu o Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado
perante a Turma Recursal de Sergipe, sob o fundamento de ausência dos requisitos
legais e regimentais de admissibilidade recursal.
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”.
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3. O acórdão combatido, proferido pela Turma Recursal da Paraíba, determinou a
concessão do benefício de aposentadoria especial em razão da natureza especial da
atividade de auxiliar de campo desempenhada junto à CODEVASF, mediante exposição
a agentes biológicos nocivos, especificados como vírus, bactérias e fungos, prevista
como insalubre no item 1.3.1 do anexo único do Decreto n° 53.831/64, item 3.0.1 do
anexo n° IV do Decreto n° 2.172/97 e item 3.0.1 do anexo n° IV do Decreto n°
3.048/99. O julgado impugnado concluiu que “Em que pese a informação do uso de
EPI eficaz, consistente em luva para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes
(código 25022), luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos (código
4429), calçado tipo bota (código 16452) e luva para proteção contra agentes
mecânicos (código 14845), de ver-se que elas não são suficientes para neutralizar o
risco de contaminação por vírus, bactérias e fungos, que se propagam pelo ar, razão
pela qual resta caracterizada a natureza insalubre da atividade”.
4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional,
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e os entendimentos formados
pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte e da 1ª Turma Recursal de Sergipe, os
quais atestaram a suficiência de equipamentos individuais de proteção análogos aos
utilizados pelo autor no desempenho de sua atividade profissional para o efeito de
neutralização do risco de contaminação causado pela nocividade dos fatores insalubres.
Negado seguimento ao IUR, a autarquia agravou, insurgindo-se contra o entendimento
da Presidência desta TRU, em face das decisões alegadas divergentes.
5. Com efeito, no paradigma da TR/RN o PPP juntado “(...) pelo autor (anexo nº 6)
indica exposição ao agente nocivo frio, e havendo prova suficiente de utilização de
Equipamento de Proteção Individual eficaz (japona e capuz térmico, balaclava, calça
térmica,bota PVC cano longo e avental), não se mostra viável o reconhecimento da
especialidade da atividade desempenhada no período objeto da controvérsia.”; e no
paradigma da 1ª TR/PE destaca-se que “(...) 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 (...)”
6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art. 14, §1º, da Lei nº
10.259/2001), bem como quando houver divergência entre Turmas Recursais e a Turma
Regional de Uniformização. Além disso, como se sabe, o conhecimento do incidente de
uniformização pressupõe a comprovação da divergência jurisprudencial a partir da
similitude do acórdão indicado como paradigma.
7. Dispõe o art. 15 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização
(RITNU) 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 - I – não demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial, mediante cotejo
analítico dos julgados e a identificado do processo em que proferido o acórdão
paradigma”.
8. Em reforço à obrigatoriedade de demonstração do dissídio jurisprudencial enuncia
ainda a Questão de Ordem nº 22 da TNU que: “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”.
9. No caso concreto, inobstante a alegada divergência jurisprudencial sobre a matéria
discutida no julgado impugnado, infere-se do exame dos precedentes assinalados como
paradigma a distinção de agentes causadores de insalubridade, em relação aos quais não
se pode aplicar a mesma conclusão de ineficácia de EPI colacionada no acórdão
recorrido, infirmando a existência de divergência jurisprudencial passível de
uniformização.
10. Diante desse cenário, nego provimento ao agravo interno interposto pela autarquia
em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU, negando seguimento ao presente
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência.
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.
Claudio Kitner
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho – Presidente da 3ª TR/CE,
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Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE, Juiz Federal Gustavo Melo
Barbosa – Presidente da 2ª TR/CE, Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

54. 0513918-17.2016.4.05.8200
Recorrentes: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Maria da Guia Gabriel da Silva
Advogado: Luciana de Vasconcelos Gomes Monteiro – OAB/PB 020566B
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AUXÍLIODOENÇA. RESTABELECIMENTO. DEFINIÇÃO PRÉVIA DA DCB.
MARCO INICIAL DELIMITADO EM DESCOMPASSO COM A
DATA FIXADA NA PERÍCIA. ART. 60, § 8º DA LEI Nº 8.213/91.
SIMILITUDE FÁTICA PARCIAL DO JULGADO COM OS
ACÓRDÃOS PARADIGMÁTICOS. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA
TNU. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS contra decisão da Presidência desta Turma Regional de
Uniformização que negou seguimento ao Incidente de Uniformização de
Regional de Jurisprudência apresentado perante a Turma Recursal da Paraíba,
sob o fundamento de ausência dos requisitos legais e regimentais de
admissibilidade recursal, sobretudo por envolver o reexame de matéria
probatória.
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”.
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3. O acórdão combatido, proferido pela Turma Recursal da Paraíba,
determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a citação
até 120 dias contados a partir da implantação, com base no tempo de
incapacidade estimado em perícia judicial. O julgado impugnado concluiu que
“Quanto à DIB, tendo em vista a inexistência de pedido de prorrogação na
esfera administrativa, esta deve ser fixada na data citação. Em relação à DCB,
o benefício deve ser mantido desde a DIB (data da citação), até o transcurso
de 120 dias (MP 767/17), contados da implantação do benefício”.
4. Ao interpor o presente incidente de uniformização regional, a autarquia
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento
perfilhado pelas 2ª e 3ª Turma Recursal de Pernambuco, em precedentes
fixando a DIB do benefício por incapacidade na data da perícia judicial e não
na data de implantação. Negado seguimento ao IUR, a autarquia agravou,
insurgindo-se contra o entendimento da Presidência desta TRU, reiterando os
argumentos dos precedentes alegados como divergentes.
5. No caso, observa-se que um dos pontos da discussão diz respeito ao termo
inicial do cômputo do prazo estipulado para a Data de Cessação do Benefício
(DCB) de auxílio-doença. Nesse sentido, verifica-se que os acórdãos
paradigmas, prolatados pela 2ª e 3ª Turma Recursal de Pernambuco, concedeu
o benefício de auxílio-doença a partir da constatação da incapacidade
temporária pelo perito judicial, desvelando, apenas em relação ao aspecto da
contagem inicial da duração do benefício provisório, a similitude entre a
hipótese vertente e aqueles julgados paradigmáticos.
6. O incidente regional de uniformização de jurisprudência tem cabimento
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material
proferidas por Turmas Recursal da mesma região na interpretação da lei (art.
14, §1º, da Lei nº 10.259/2001), bem como quando houver divergência entre
Turmas Recursais e a Turma Regional de Uniformização. Além disso, como
se sabe, o conhecimento do incidente de uniformização pressupõe a
comprovação da divergência jurisprudencial a partir da similitude do acórdão
indicado como paradigma.
7. Dispõe o art. 15 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização (RITNU) que:
“Art. 15. O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos
todos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I - I – não demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial, mediante
cotejo analítico dos julgados e a identificado do processo em que proferido o
acórdão paradigma”.
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8. Em reforço à obrigatoriedade de demonstração do dissídio jurisprudencial,
enuncia, ainda, a Questão de Ordem nº 22 da TNU que: “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”.
9. No caso concreto, inobstante a alegada divergência jurisprudencial sobre
toda a matéria discutida no julgado impugnado, infere-se do exame dos
precedentes assinalados a distinção parcial da matéria ora debatida,
precisamente em relação à fixação da DIB do benefício na data da perícia
judicial que atestou a incapacidade, questão essa distinta da definição do
marco inicial da DCB emanada do acórdão combatido, ao deferir o
restabelecimento da prestação previdenciária.
10. Portanto, ausente a divergência jurisprudencial passível de uniformização
no tocante à retroação da DIB do benefício fixado pelo acórdão impugnado na
data da citação para a data de elaboração da perícia judicial, descabe o
conhecimento do pedido de uniformização quanto ao ponto.
11. Diante desse cenário, dou parcial provimento ao agravo interno interposto
pela autarquia em face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU,
negando seguimento ao presente Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência em relação ao pedido de retroação da DIB à data da perícia,
conhecendo-o, todavia, em relação ao controverso início da contagem da
manutenção do benefício temporário.
12. Nesse toar, acompanho a tese fixada por este Colegiado Uniformizador no
julgamento do processo nº 0509711-66.2016.4.05.8202, em sessão de
julgamento realizada no dia 18/03/2019, sintetizada nos termos a seguir
transcritos:
“Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E,
CONSEQUENTEMENTE, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
pedido de uniformização regional para fixar a tese de que, na hipótese do art.
60, § 8º da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para contagem do prazo para
cessação do benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data de elaboração
do laudo pericial, salvo se o médico não precisar data diversa e/ou o juiz não
apontar expressamente outros elementos técnicos nos autos que justifiquem
sua fixação em data diversa”.
Devolva-se à Turma Recursal de origem para adequação.
ACÓRDÃO
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Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por
unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO, PARA CONHECER E PROVER O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL, nos termos do voto do relator.
Recife, data da validação.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria, dar parcial
provimento ao Agravo Interno para conhecer e prover o Pedido de Uniformização
Regional de Jurisprudência. Vencidos Dr. Gilton Batista, Dr. Gustavo Melo, e José
Baptista. nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais
Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da
Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente
da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz
Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme
Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed.
Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
RELATOR GUSTAVO MELO BARBOSA – PRESIDENTE DA 2ª TR/CE

55. 0500289-96.2017.4.05.9830
Recorrente: União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral da União (AGU)
Recorrido (a): Manoel Pedro da Silva
Advogado: Defensoria Pública da União (DPU)
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
VOTO-EMENTA
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AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MATÉRIA
PROCESSUAL. QUESTÃO DE ODEM N.º 07 E SÚMULA N.º 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 de Pernambuco,
por entender ser a matéria veiculada nitidamente processual.
2. Fundou-se o decisum recorrido nos seguintes argumentos
“Trata-se de agravo, interposto pela União, contra decisão que inadmitiu o
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência interposto contra
acórdão da 3ª TR/PE, que manteve sentença que antecipou os efeitos da
tutela, negando o efeito suspensivo do agravo de instrumento.
A União sustenta que para o deferimento de tutela de urgência, faz-se
necessário a produção de prova pericial para demonstrar a
imprescindibilidade do fornecimento do medicamento pretendido,
revelando-se insuficiente, quando constituir único meio de prova, a
prescrição médica.
Observo que o objeto do incidente de uniformização versa sobre tutela
provisória de urgência, 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”.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo”.
3. Insurge-se a parte recorrente/União 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 a "saber (se) o deferimento de tutela de urgência para a concessão de
medicamento, em atenção ao entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, exige a realização de prova pericial para que se afira a
imprescindibilidade do medicamento, mediante da produção de prova pericial acerca
da necessidade e exclusividade da utilização do medicamento pretendido".
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 30.
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
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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 da matéria debatida ser, exclusivamente,
processual, ou seja, se a apreciação de pedido de tutela de urgência, em demanda que
busca o fornecimento de medicação, precisa ser precedida de prova pericial.
7. Não há direito material a ser discutido no presente pedido de uniformização, mas sim
a configuração de um pressuposto da tutela de urgência, qual seja, a prova inequívoca
do direito, que, segundo defende a agravante, só restaria configurada após a perícia
judicial.
08. 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”.
09. Complementando tal enunciado, a redação da Súmula 43, também daquele
Colegiado: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”.
10. Ainda que superada esta questão, somente a guisa de obter dictum, estaria obstada a
análise do Pedido de Uniformização formulado, porquanto não demonstrada a
existência de dissídio jurisprudencial.
11. 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.
12. Enquanto a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de
Pernambuco entendeu que, no caso concreto, a prova acostada com a petição inicial era
suficiente para o deferimento da tutela de urgência, o paradigma apontado apenas
entendeu que, mesmo com as várias diligências já realizadas, a parte demandante ainda
não teria demonstrado a existência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de
urgência. Em momento nenhum a decisão paradigma condiciona o eventual deferimento
de tutela de urgência à realização de perícia judicial prévia, mas apenas aponta que o
juízo monocrático cercou-se das cautelas necessárias para o aprofundamento da
instrução.
13. 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 ao
agravo, 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, 18 de março de 2019.
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GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

56. 0511592-53.2017.4.05.8102
Recorrente: Patrícia Vilanir Oliveira Cunha
Advogado: Francisco Lucas de Souza Macedo – OAB/CE 033239
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª 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 1ª 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
194

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:
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, ao contrário daquilo que restou decidido em paradigma(s) de outras Turmas
Recursais da 5ª Região.
Em verdade, a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, pelo contrário, não
afastou nenhum documento como início de prova material, mas negou a pretensão diante
do conjunto probatório desfavorável (anexo 19), verbis:
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"No que pese entender que o acervo documental acostado pela parte autora
(v.g., boletim hora de plantar ano 2017 em nome dos avós, certidão eleitoral
e ficha perinatal em nome da autora, indicando a profissão de agricultora)
é servível para tal fim, mormente diante do entendimento da TNU, bem com
do fato de a demandante ter apresentado conhecimentos rurais satisfatórios
em audiência, tenho que o depoimento testemunhal não é adequado. Na
oportunidade, a testemunha se mostrou bastante confusa, tendo dito
inicialmente que conhecia a autora há apenas 1 ano e que na época ela não
estaria grávida. Ocorre que, no período em questão, a demandante já estava
no 8º mês de gestação. Após indagações da magistrada, a testemunha revelou
que conhecia a autora desde o 4º mês de gravidez. Afora isso, afirmou que a
autora teria plantado e colhido durante a gravidez, contudo, quando a
conheceu, o que teria ocorrido por volta de junho de 2016, já teria se
encerrado o período do plantio. Por fim, é de se notar a presença de
divergências entre os depoimentos, tendo em vista que a testemunha disse
que a mãe da autora morava no sítio, ao passo que a demandante afirmara
que a sua genitora morava na cidade de Nova Olinda/CE".
Assim, tenho que, ainda que por fundamentação diversa da constante da
sentença, a improcedência do pleito autoral deve ser mantida.
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, 18 de março de 2019.
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GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

57. 0511336-98.2017.4.05.8300
Recorrente: Marcones Tomé Severino
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 030341D
Recorrido (a): 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/PE 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
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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, 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 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 os
paradigmas.
O agravante quer fazer crer que o acórdão recorrido teria negado o reconhecimento de
exposição habitual e permanente ao agente nocivo de arrumador portuário com
fundamento na profissiografia, ao contrário daquilo que restou decidido em paradigmas
da 3ª Turma Recursal de Pernambuco.
Em verdade, a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, confirmando a
sentença de improcedência e após a análise do conjunto probatório, constatou que a
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técnica de mediação de ruído utilizada não era apta a comprovar a habitualidade e
permanência da exposição ao agente nocivo ruído, (anexo 23), verbis:
No caso dos autos, o PPP (anexo 08) indica que a parte autora, em suas
atividades laborais, estava sujeito a ruído superior 96.3 dB (A).
Não obstante, é de se observar que a técnica de medição do ruído foi a
pontual.
Essa Turma Recursal vem decidindo seguidamente que a menção a uma ou
outra metodologia de medição do ruído venha a desconstituir a conclusão
de sujeição do segurado ao ruído, pois se deve ater mais às conclusões dos
documentos comprobatórios, do que às técnicas determinadas pelas
instruções normativas do INSS. Em geral, se faz menção à dosimetria ou à
NR 15. Em ambos os casos, se aceita a nocividade quando acima dos
limites toleráveis.
O presente caso, no entanto, assume um contorno distinto.
É que o PPP informa que a medição foi pontual, ou seja, realizada
pontualmente num momento específico.
Ora, como a submissão ao agente nocivo deve ser habitual e permanente,
não ocasional nem intermitente, a medição instantânea não atende à
exigência legal. Não se trata de retirar a presunção de veracidade do
documento com base em meras conjecturas, mas sim de entender ausente
o requisito legal com base na prova dos autos, que não atende à exigência
da constância.
Dessa forma, não é possível o reconhecimento do período de 29/04/1995 a
31/12/2002 como especial. Portanto, não há o que se modificar na
sentença.
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
apenas não identificou, após a análise da prova do caso concreto, a existência de prova
hábil ao reconhecimento da exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído, já
que a sua avaliação foi pontual.
Nenhum dos paradigmas apontados em sua peça recursal (anexo 26) afirma o contrário,
ou seja, que a avaliação pontual seria insuficiente ou irrelevante para afastar uma suposta
presunção de que a exposição ao agente nocivo ruído seria habitual e permanente.
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.
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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, 18 de março de 2019.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

58. 0500891-48.2018.4.05.8312
Recorrente: Severino de Andrade
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Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 030341D
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa
DESPACHO (SOBRESTAMENTO)

Trata-se de agravo regimental em pedido de uniformização regional de
jurisprudência formulado pelo autor em que se tem, como matéria de fundo, a
discussão a respeito do conceito de trabalhador da agropecuária para fins de
enquadramento no item 2.2.1 do anexo do Decreto nº 53.831/64.
Essa matéria, no entanto, está sendo discutida do âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no PUIL 452, com julgamento já iniciado em 14/11/2018 e pedido de vista do
Ministro Napoleão Nunes Maia.
Ante o exposto, mantenha-se o presente processo sobrestado, aguardando a decisão final
do processo acima citado.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 18 de março de 2019.

GUSTAVO MELO BARBOSA
Juiz Federal Presidente da Segunda Turma Recursal/CE
Certidão
Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 27ª Sessão
da TRU pelo Exmo. Juiz Federal Relator, que determinou o sobrestamento do feito.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

59. 0520024-04.2016.4.05.8100
Recorrente: Maria do Socorro Albuquerque Teixeira
Advogado: Adaudete Pires Duarte – OAB/CE 018290
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
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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 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 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 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
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própria Turma Nacional de
representativos de controvérsia;

Uniformização,

na

sistemática

dos

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 o
amparo social ao deficiente não seria devido nas hipóteses de impedimento de longo
prazo e de incapacidade temporária, ao contrário daquilo que restou decidido em
paradigmas de outras Turmas Recursais da 5ª Região.
Em verdade, a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, confirmando a sentença
de improcedência e após a análise do conjunto probatório, constatou que a parte autora
não é portadora de impedimento relevante e que as condições sociais são favoráveis,
(anexo 42), verbis:
No vertente caso, o laudo pericial é claro ao informar que o autor, apesar
de ser portador de diversas patologias não pode ser considerado portador
de deficiência com impedimento de longo prazo tampouco necessita de
assistência permanente de terceiros para execução de atividades da vida
cotidiana.
No tocante à miserabilidade, depreende-se do laudo social (anexo 30) que o
grupo familiar é composto pela autora (56 anos), seu esposo (57 anos) e
sua filha (23 anos), residem em uma casa própria que apresenta construção
em alvenaria, paredes rebocadas e pintadas com tinta d´água, piso em
cerâmica, instalações hidráulicas e elétricas regularizadas, possui 5
cômodos (sala, cozinha, dois quartos, banheiro). Os móveis e
eletrodomésticos que a guarnecem são simples, em bom estado de
conservação e que atendem às necessidades de seus integrantes. A
residência está localizada em rua pavimentada e com saneamento básico,
fácil acesso a transportes públicos e ao comércio local.
Quanto à renda familiar verifica-se que a autora trabalhou anteriormente
como balconista e caixa até o ano de 1999 (conforme informado nos
questionamentos realizados durante a perícia médica - anexo 28, bem como
no momento da perícia social - anexo 30), mas encontra-se desempregada,
exercendo atualmente apenas atividades do lar. O grupo familiar em
questão conta com a renda advinda do Programa Bolsa Família, no valor
de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), com o valor percebido pelo esposo da
autora advindo de trabalho informal de motorista no valor de R$ 100,00
(cem reais) e com a importância de um salário mínimo percebida pela filha
da autora que trabalha como atendente de telemarketing. Não apresenta
gastos extraordinários além da medicação, quando eventualmente não é
disponibilizada na rede pública de saúde.
Sob esse aspecto, não se pode olvidar que o objetivo do legislador, com o
advento de benefício assistencial objeto da vertente demanda, foi amparar
aqueles que se encontram em situação de considerável miserabilidade, que
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não podem seque contar com a ajuda da família, o que, como visto, não é o
caso da parte autora.
Noutras palavras, o amparo social não tem por fim a complementação da
renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas, sim,
destina-se ao idoso ou à pessoa com deficiência em estado de
vulnerabilidade social que comprove, efetivamente, reunir os requisitos
legais exigidos
Considerando os dados acima informados, salienta-se que o laudo pericial
judicial goza de presunção de legitimidade e, pelo princípio do livre
convencimento motivado, o magistrado pode, perfeitamente, formar sua
convicção com base em tal meio de prova.
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
apenas não identificou, após a análise da prova do caso concreto, os pressupostos
necessários ao deferimento do benefício assistencial.
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, 18 de março de 2019.

GUSTAVO MELO BARBOSA
JUIZ FEDERAL RELATOR
Certidão de Julgamento
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Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. 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

60. 0519226-43.2016.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Genario Pereira Reis
Advogados: Jody Igor Fernandes Mota – OAB/CE 034097 e outros
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito

AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE INVOCA O PANORAMA INSTRUTÓRIO REALIZADO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 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
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Presidência da Terceira Turma Recursal do Ceará (anexo 38) que não admitiu o
pedido de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 43):
“O INSS alega que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência da 3ª TR/PE
(0501025-24.2012.4.05.8300). Colaciona o julgado alegando atender aos requisitos
dispostos no 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.
No caso em análise, observo inexistir similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Enquanto o acórdão recorrido considera suficiente o conjunto probatório constante nos
autos (CTPS, CNIS e PPP), concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, no paradigma invocado não constam dos autos provas aptas a ensejarem a
concessão do benefício, findando o acórdão por concluir pela realização de audiência de
instrução.
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)”.
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,
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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 de votação
certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do voto
do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

61. 0500319-49.2018.4.05.8100
Recorrente: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS)
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Beatriz Barboza de Souza
Advogados: Joaquim Cito Feitosa Carvalho Neto – OAB/CE 020464
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
VOTO VENCEDOR
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DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
(GDPGPE) CRIADA PELA MP 431/2008. MEDIDA PROVISÓRIA CONVERTIDA NA LEI
11.784/2008. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI PREVISTA
NO ART. 9º DA LEI 11.314/2006 E DISCIPLINADA NA LEI 12.716/2012. INEXISTÊNCIA DE
TRATAMENTO DIFERENCIADO E INJUSTIFICADO. IRREDUTIBILIDADE DO VALOR
NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO.
O pedido de uniformização regional (anexo 13) tem o seguinte requerimento: "seja
reformado o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de não absorção da
VPNI em virtude de aumentos de gratificações de atividade."
O acórdão da Segunda Turma Recursal do Ceará (anexo 12), alvo da impugnação,
apresenta a seguinte ementa:
"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DNOCS.
ANTIGA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE
IDENTIFICADA - VPNI. ART. 9º DA LEI Nº 11.314/2006. ART. 14 DA LEI Nº 12.716/2012.
INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DA CLASSE/PADRÃO EM QUE O SERVIDOR
ESTAVA POSICIONADO. ABSORÇÃO POR GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA VARIÁVEL
(GDPGPE/GDACE). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO."
No anexo 19, a Presidência desta Turma Regional admitiu o processamento do incidente:
"O aresto impugnado reformou a sentença para condenar o Departamento Nacional de
Obras Contra Seca (DNOSC) a abster-se de descontar da Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada (VPNI) qualquer valor percebido a título de pontuação da
GDPGPE para mais ou para menos.
Outrossim, também determinou, a Turma Recursal de origem, o restabelecimento do
pagamento da VPNI, observando-se o que dispõe a Lei nº 12.716/2012, nos valores
recebidos anteriormente à absorção pela GDPGPE, devendo restituir os valores
porventura já absorvidos, respeitado a prescrição quinquenal.
A recorrente alega que o Acórdão impugnado desconsiderou a previsão do artigo 14,
parágrafo único, da Lei 12.716/2012, que prevê a absorção atacada em juízo, bem como
o art. 103, do Decreto-lei 200/67, que prevê expressamente a referida absorção.
Sustentou-se que a decisão atacada se encontra diametralmente oposta ao julgado
paradigma da 3ª TR/CE nos autos do processo nº 0513318-68.2017.4.05.8100, afirmando
atender aos requisitos do artigo 14, § 1º da Lei 10.259/01, cuja redação autoriza o pedido
de uniformização jurisprudencial.
Verifico que o recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência de interpretação."
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De fato, a decisão paradigma foi proferida com a seguinte ementa:
"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DNOCS.
ANTIGA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE
IDENTIFICADA - VPNI. ART. 9º DA LEI Nº 11.314/2006. ART. 14 DA LEI Nº 12.716/2012.
INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DA CLASSE/PADRÃO EM QUE O SERVIDOR
ESTAVA POSICIONADO. ABSORÇÃO POR GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA VARIÁVEL
(GDPGPE/GDACE). POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO."
A Lei 8.112/90, ao disciplinar o regime jurídico único dos servidores públicos civis da
União, prevê as seguintes vantagens:
"Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
I - indenizações;
II - gratificações;
III - adicionais.
§ 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer
efeito.
§ 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos
casos e condições indicados em lei."
Nesse contexto, a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo - GDPGPE foi instituída pela MP 431/2008, posteriormente convertida na Lei
11.784/2008, nos seguintes termos:
"Art. 7o-A. Fica instituída, a partir de 1o de janeiro de 2009, a Gratificação de
Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, devida aos titulares
dos cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliar do Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo, quando lotados e em exercício das atividades
inerentes às atribuições do respectivo cargo nos órgãos ou entidades da administração
pública federal ou nas situações referidas no § 9o do art. 7o desta Lei, em função do
desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional.
(Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)
§ 1o A GDPGPE será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo
de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos
níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo V-A desta Lei, produzindo
efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2009.
§ 2o A pontuação referente à GDPGPE será assim distribuída:
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I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação
de desempenho individual; e
II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho institucional.
§ 3o Os valores a serem pagos a título de GDPGPE serão calculados multiplicando-se o
somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional
pelo valor do ponto constante do Anexo V-A desta Lei de acordo com o respectivo nível,
classe e padrão.
§ 4o Para fins de incorporação da GDPGPE aos proventos da aposentadoria ou às
pensões, serão adotados os seguintes critérios:
I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a
gratificação será correspondente a 50 (cinqüenta) pontos do valor máximo do respectivo
nível, classe e padrão;
II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de
2004:
a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto
nos arts. 3o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art.
3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o valor de pontos
constante do inciso I deste parágrafo; e
b) aos demais, aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto
na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.
§ 5o Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e
institucional e de atribuição da Gratificação de Desempenho referida no caput deste
artigo serão estabelecidos em atos dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades,
observada a legislação vigente.
§ 6o O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro
de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor.
§ 7o Até que seja regulamentada a Gratificação de Desempenho referida no caput deste
artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os
servidores que integrarem o PGPE perceberão a GDPGPE em valor correspondente a 80%
(oitenta por cento) de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor,
conforme estabelecido no Anexo V-A desta Lei."
Já a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, objeto da controvérsia, foi
disciplinada pela Lei 12.716/2012 assim:

210

“Art. 14. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de que trata o art. 9º da
Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, a partir de 1º de fevereiro de 2012, será devida nos
percentuais de 100% (cem por cento) para os ocupantes de cargos de nível superior e de
70% (setenta por cento) para os ocupantes de cargos de nível intermediário, incidentes
sobre o vencimento básico do respectivo padrão em que o servidor encontrava-se
posicionado em 1º de fevereiro de 2012.
Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo não servirá de base de cálculo
para nenhuma outra vantagem ou gratificação e será gradativamente absorvida por
ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou
extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações
previstas na Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006, da concessão de reajuste ou vantagem
de qualquer natureza e estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais.”
Na hipótese, a VPNI vem tendo o valor reduzido gradativamente, sem atingir o valor
nominal da remuneração do servidor, “por ocasião do desenvolvimento no cargo por
progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da
reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei nº 11.314, de 3 de julho
de 2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza” (art. 14,
parágrafo único, da Lei nº 12.716/2012).
Não há que se falar em supressão da VPNI, nem em descontos realizados pela
Administração a fim de ressarcir valores indevidamente pagos. O que se depreende do
caso ora em análise é a absorção legalmente prevista da VPNI pelo reajuste concedido
pela Administração Pública. Ademais, o parâmetro remuneratório para absorção da VPNI
é o quadro de 3 de julho de 2006, quando ela foi instituída, não vigente em 2012,
ocasião em que a norma apenas alterou os parâmetros de cálculo da VPNI e que as
reduções gradativas ocorridas na VPNI paga ao autor, foram realizadas com fulcro no
parágrafo único do art. 14 da Lei n.º 12.716/12, condicionaram-se aos reajustes dados na
rubrica GDPGPE - Lei 11.784/2008.
Não por acaso, a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a legalidade da absorção de
eventual VPNI por acréscimos remuneratórios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCURADOR AUTÁRQUICO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PROCURADOR FEDERAL.
CRIAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ABSORÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EXISTÊNCIA
DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência desta Corte é
firme quanto à absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) pelos
acréscimos remuneratórios decorrentes da progressão na carreira não importar
redução nominal de vencimentos, inexistindo, portanto ofensa ao princípio da
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irredutibilidade vencimental. 2. Na existência de fundamento inatacado, incide o óbice
da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1253695/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013,
DJe 11/11/2013) (grifou-se)
Em conclusão, é o caso de conhecer-se do incidente, dando-lhe provimento, para
determinar o retorno dos autos à origem para a devida adequação, no sentido
de que o valor recebido a título de GDPGPE deve ser considerado para aferir a
existência de direito a valores decorrentes da VPNI prevista no art. 9º da Lei nº
11.314/2006 e disciplinada na Lei nº 12.716/2012.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais, por maioria, em CONHECER DO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do votoementa do relator.
Recife/PE, 18 de março de 2019.
RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO
Juiz Federal Relator para o Acórdão

VOTO VENCIDO
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO (GDPGPE) CRIADA PELA MP 431/2008. MEDIDA
PROVISÓRIA CONVERTIDA NA LEI 11.784/2008. VANTAGEM PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI PREVISTA NO ART. 9º DA LEI
11.314/2006 E DISCIPLINADA NA LEI 12.716/2012. SUCESSÃO DE LEIS QUE
IMPEDE A ABSORÇÃO PELO GOZO DA GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO. ALCANCE DO ART. 14 DA LEI 12.176/2012. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE.
O pedido de uniformização regional (anexo 13) tem o seguinte requerimento: "seja
reformado o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de não absorção da
VPNI em virtude de aumentos de gratificações de atividade."
O acórdão da Segunda Turma Recursal do Ceará (anexo 12), alvo da impugnação,
apresenta a seguinte ementa:
"RECURSO
PÚBLICOS

INOMINADO.
DO DNOCS.

DIREITO
ANTIGA
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ADMINISTRATIVO. SERVIDORES
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.

VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. ART. 9º DA
LEI Nº 11.314/2006. ART. 14 DA LEI Nº 12.716/2012. INCIDÊNCIA SOBRE O
VENCIMENTO BÁSICO DA CLASSE/PADRÃO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA
POSICIONADO. ABSORÇÃO POR GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA VARIÁVEL
(GDPGPE/GDACE). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO."
No anexo 19, a Presidência desta Turma Regional admitiu o processamento do
incidente:
"O aresto impugnado reformou a sentença para condenar o Departamento Nacional de
Obras Contra Seca (DNOSC) a abster-se de descontar da Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada (VPNI) qualquer valor percebido a título de pontuação da
GDPGPE para mais ou para menos.
Outrossim, também determinou, a Turma Recursal de origem, o restabelecimento do
pagamento da VPNI, observando-se o que dispõe a Lei nº 12.716/2012, nos valores
recebidos anteriormente à absorção pela GDPGPE, devendo restituir os valores
porventura já absorvidos, respeitado a prescrição quinquenal.
A recorrente alega que o Acórdão impugnado desconsiderou a previsão do artigo 14,
parágrafo único, da Lei 12.716/2012, que prevê a absorção atacada em juízo, bem como
o art. 103, do Decreto-lei 200/67, que prevê expressamente a referida absorção.
Sustentou-se que a decisão atacada se encontra diametralmente oposta ao julgado
paradigma da 3ª TR/CE nos autos do processo nº 0513318-68.2017.4.05.8100,
afirmando atender aos requisitos do artigo 14, § 1º da Lei 10.259/01, cuja redação
autoriza o pedido de uniformização jurisprudencial.
Verifico que o recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência de interpretação."
De fato, a decisão paradigma foi proferida com a seguinte ementa:
"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES
PÚBLICOS DO DNOCS. ANTIGA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.
VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. ART. 9º DA
LEI Nº 11.314/2006. ART. 14 DA LEI Nº 12.716/2012. INCIDÊNCIA SOBRE O
VENCIMENTO BÁSICO DA CLASSE/PADRÃO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA
POSICIONADO. ABSORÇÃO POR GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA VARIÁVEL
(GDPGPE/GDACE). POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO."
Como formulada, a impugnação não merece provimento.
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A Lei 8.112/90, ao disciplinar o regime jurídico único dos servidores públicos civis da
União, prevê as seguintes vantagens:
"Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
I - indenizações;
II - gratificações;
III - adicionais.
§ 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer
efeito.
§ 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos
casos e condições indicados em lei."
Nesse contexto, a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo - GDPGPE foi instituída pela MP 431/2008, posteriormente convertida na
Lei 11.784/2008, nos seguintes termos:
"Art. 7o-A. Fica instituída, a partir de 1o de janeiro de 2009, a Gratificação de
Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, devida aos
titulares dos cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliar do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, quando lotados e em exercício das
atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos órgãos ou entidades da
administração pública federal ou nas situações referidas no § 9o do art. 7o desta Lei, em
função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho
institucional. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)
§ 1o A GDPGPE será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o
mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus
respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo V-A desta Lei,
produzindo efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2009.
§ 2o A pontuação referente à GDPGPE será assim distribuída:
I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação
de desempenho individual; e
II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho institucional.
§ 3o Os valores a serem pagos a título de GDPGPE serão calculados multiplicando-se o
somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional
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pelo valor do ponto constante do Anexo V-A desta Lei de acordo com o respectivo
nível, classe e padrão.
§ 4o Para fins de incorporação da GDPGPE aos proventos da aposentadoria ou às
pensões, serão adotados os seguintes critérios:
I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a
gratificação será correspondente a 50 (cinqüenta) pontos do valor máximo do respectivo
nível, classe e padrão;
II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de
2004:
a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto
nos arts. 3o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art.
3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o valor de
pontos constante do inciso I deste parágrafo; e
b) aos demais, aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto
na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.
§ 5o Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e
institucional e de atribuição da Gratificação de Desempenho referida no caput deste
artigo serão estabelecidos em atos dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades,
observada a legislação vigente.
§ 6o O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro
de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor.
§ 7o Até que seja regulamentada a Gratificação de Desempenho referida no caput deste
artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os
servidores que integrarem o PGPE perceberão a GDPGPE em valor correspondente a
80% (oitenta por cento) de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor,
conforme estabelecido no Anexo V-A desta Lei."
Já a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, objeto da controvérsia, foi
disciplinada pela Lei 12.716/2012 assim:
“Art. 14. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de que trata o art. 9º
da Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, a partir de 1º de fevereiro de 2012, será devida
nos percentuais de 100% (cem por cento) para os ocupantes de cargos de nível superior
e de 70% (setenta por cento) para os ocupantes de cargos de nível intermediário,
incidentes sobre o vencimento básico do respectivo padrão em que o servidor
encontrava-se posicionado em 1º de fevereiro de 2012.
Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo não servirá de base de
cálculo para nenhuma outra vantagem ou gratificação e será gradativamente absorvida
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por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou
extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações
previstas na Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006, da concessão de reajuste ou vantagem
de qualquer natureza e estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais.”
Portanto, a fim de assegurar a irredutibilidade de vencimentos, a legislação de regência
determina a absorção apenas quando há: desenvolvimento no cargo por progressão ou
promoção; reorganização ou reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na
Lei 11.314/2006; ou concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza.
No caso, a vantagem GDPGPE já havia sido concedida quando da vigência da regra
transitória da Lei de 2012 e não foi incluída expressamente como fundamento para a
cessação de pagamento da VPNI, ainda que a Lei de 2008 tenha fixado parcela mínima
da vantagem, extensível às aposentadorias e às pensões por força da paridade de
integralidade (art. 7º-A, § 4º).
Assim, por força do art. 14, parágrafo único, da Lei 12.716/2012, só é possível a
absorção parcial ou integral da VPNI prevista no art. 9º da Lei 11.314/2006 quando
houver progressão ou promoção na carreira ou concessão de reajuste ou vantagem,
posteriormente à vigência da Lei 12.716/2012, não sendo o caso da GDPGPE.
Desse modo, voto por NEGO PROVIMENTO ao pedido de uniformização, com a
fixação da seguinte tese: "A VPNI prevista no art. 9º da Lei 11.314/2006 e disciplinada
na Lei 12.716/2012 não foi absorvida pela GDPGPE".
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
NEGAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização. Composição e quorum de
votação certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em
epígrafe, na 27ª Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu,
por maioria, dar provimento ao Agravo Interno, e, consequentemente, ao
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, nos termos do
voto vencedor de Dr. Rudival Gama, no que foi seguido por Dr. Almiro
Lemos, Dr. José Baptista, Dr. Jorge André e Dr. Júlio Coelho. Vencidos
Dr. Gilton Batista, Dr. Guilherme Masaiti e Dr. Gustavo Barbosa, que
negavam provimento, e Dr. Leopoldo Fontenele e Dr. Cláudio Kitner, que
davam parcial provimento ao recurso da União. O Presidente, em
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manifestação média, destacou que a legislação é bem abrangente no que
diz respeito ao alcance da absorção, de modo a contemplar tanto a
parcela fixa como a parcela variável, e, por isso, acolhia integralmente o
Incidente de Uniformização da União.
Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente
da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª
TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª
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 Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da
TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira
Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

62. 0501518-79.2018.4.05.8303
Recorrente: Francisco Antônio de Barros Beiriz
Advogado: José Fabiano Lopes Lino de Oliveira – OAB/PE 000891B
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito

AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO E ANALISTA
DO INSS. PRECEDENTE DA TRU QUE RECONHECE O DIREITO À
DIFERENÇA SALARIAL QUANDO COMPROVADO O DESVIO DE FUNÇÃO
(PROCESSO 0500563-28.2016.4.05.8106). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
INVOCA O PANORAMA INSTRUTÓRIO PARA A IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
NA
INSTÂNCIA
UNIFORMIZADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO QUE SE LIMITA A
REPRODUZIR ACÓRDÃOS SEM O COTEJO ANALÍTICO. 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
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Presidência da Primeira Turma Recursal de Pernambuco (anexo 42) que não
admitiu o pedido de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 49):
“O agravante aduz ter exercido, enquanto ocupante do cargo de Técnico do Seguro
Social, atribuições privativas do cargo de Analista Previdenciário configurando o desvio
de função e constituindo o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias.
Colaciona paradigmas da TR/PB (0508823-97.2016.4.05.8202), da TRU (050056328.2016.4.05.8106) e da TR/RN (0500948-58.2016.4.05.84.02), alegando atender aos
requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de
uniformização, alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001,
autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Preliminarmente, imperioso salientar que apesar da TRU, quando do julgamento do
processo colacionado como nos autos como paradigma, ter reconhecido a caracterização
do desvio de função, atraindo os impactos financeiros daí decorrentes, no presente caso
o acórdão recorrido não reconheceu o exercício das atividades privativas de Analista
Previdenciário por parte do autor, situação imprescindível para a caracterização do
desvio de função.
No caso sob exame, a Turma Recursal concluiu que “Do exame dos documentos
carreados pelo autor, nota-se que estes não são hábeis a comprovar o alegado desvio de
função nas atividades desenvolvidas pela parte autora. Não está claro, pela
documentação colacionada, que o autor vem exercendo função privativa ao cargo de
nível superior (analista do seguro social), como bem demonstrado na r. sentença:
"(...)forçoso concluir que as atribuições do cargo de Analista Previdenciário não são
privativas, sendo que a distinção com as funções desempenhadas pelo Técnico
Previdenciário decorre apenas do grau de responsabilidade e de complexidade das
tarefas(...)a circunstância de o autor realizar funções como aquelas realizadas no
processo administrativo acostado aos autos não permite concluir que desempenharia
atividades a caracterizar desvio de função(...)".”.
Infere-se, do acima transcrito, que o acórdão recorrido, ao analisar e decidir a questão
fundamentou-se nas provas constantes nos autos, concluindo pela inexistência do desvio
de função por falta de provas.
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 nº 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”.
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.”
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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.
Além disso, o pedido de uniformização se limita a reproduzir acórdãos alegadamente
divergentes, sem o necessário cotejo analítico (anexo 34), tornando inviável, por outro
fundamento, a impugnação como formulada.
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 de votação certificados
nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo no Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do voto
do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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RELATOR LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA – PRESIDENTE DA 1ª
TR/CE

63. 0508329-38.2016.4.05.8202
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Vilma dos Santos Andrade
Advogados: Andrea Andrade Silva – OAB/PB 010948 e outros
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FORMA DE CONTAGEM DO
PRAZO PARA A ALTA PROGRAMADA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA. MATÉRIA QUE NÃO PRESSUPÕE REANÁLISE DO
MATERIAL PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. A CONTAGEM DO PRAZO D
RECUPERAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
LABORAL
É
MATÉRIA
EMINENTEMENTE TÉCNICO-MÉDICA, NÃO PODENDO O JULGADOR, SEM
QUE APONTE NA PROVA DOS AUTOS E COM BASE NO SEU
CONVENCIMENTO MOTIVADO RAZÕES SUFICIENTES PARA DIVERGIR DA
PROVA TÉCNICA, PROTRAIR, ABSTRATAMENTE, NO TEMPO O PERÍODO DE
INCAPACIDADE MOTIVADOR DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE PROVIDO PARA: A) FIXAR A TESE DE QUE
“NA HIPÓTESE DO ART. 60, § 8º DA LEI N. 8.213/91, O MARCO INICIAL
PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO-DOENÇA DEVE SER FIXADO NA DATA DE ELABORAÇÃO DO
LAUDO PERICIAL, SALVO SE O MÉDICO NÃO PRECISAR DATA DIVERSA
E/OU O JUIZ NÃO APONTAR EXPRESSAMENTE OUTROS ELEMENTOS
TÉCNICOS NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA FIXAÇÃO EM DATA
DIVERSA”; B) DEVOLVER O CASO À TURMA DE ORIGEM PARA QUE
PROCEDA A NOVO JULGAMENTO COM BASE NAS PREMISSAS AQUI
ASSENTADAS.

VOTO
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1. Trata-se de Agravo interposto pelo INSS em face de decisão do Exmo.
Desembargador Federal Presidente desta Turma Regional de Uniformização que negou
provimento ao Agravo interposto em face de decisão do Exmo. Sr. Presidente da Turma
Recursal da Paraíba que inadmitiu Pedido Regional de Uniformização de
Jurisprudência.
2. Indeferido o pedido de retratação pelo Exmo. Desembargador Federal Presidente,
foram os autos remetidos a este colegiado, na forma do §4°, do art. 2° da Resolução n°
347/2015 do Conselho da Justiça Federal.
3. Pois bem. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se incidiu em
desacerto a decisão monocrática recorrida quando negou provimento ao Agravo
interposto em face de decisão Exmo. Sr. Presidente da TR/PB.
4. A resposta é, com todas as vênias, positiva.
5. De fato, enquanto a decisão recorrida adotou, em que pese o laudo pericial ter
informado o prazo de recuperação em 120 (cento e vinte) dias contados da perícia, o
entendimento de que esse prazo deve ter início na efetiva implantação do benefício, os
julgados trazidos como paradigma, emitidos pela 2A e 3a. Turmas Recursais de
Pernambuco, contam o prazo para data de cancelamento do benefício (DCB) a partir da
perícia.
6. Diante de tal conjuntura, penso que o caso não pressupõe reanálise do material
probatório, havendo, em verdade, verdadeira divergência jurídica na interpretação
acerca da forma de se contar o prazo relacionado ao instituto da alta programada
judicial.
7. Ademais, foi devidamente caracterizada a divergência entre o julgado aqui proferido
e os paradigmas, que, diante da mesma moldura fático-jurídica, adotaram soluções
diversas na forma de contagem do prazo de recuperação do segurado.
8. Dou provimento, pois, ao agravo para conhecer do incidente de uniformização
regional.
9. Passando à análise do mérito do incidente, penso que deve prevalecer a intepretação
dada pelas Turmas Pernambucanas citadas como paradigma.
10. Com efeito, sendo a questão do prazo de recuperação da capacidade laborativa do
segurado uma questão eminentemente técnico-médica, com a máxima vênia dos que
pensam de forma diversa, creio que não pode o julgador, sem que aponte na prova dos
autos e com base no seu convencimento motivado razões suficientes para divergir da
prova técnica, protrair no tempo o período de incapacidade motivador do recebimento
do benefício previdenciário.
11. Entender o contrário significaria dar ensejo a que a prestação previdenciária, que
pressupõe incapacidade temporária, total ou parcial, perdurasse no tempo por período
superior àquele apontado pelo médico perito e isso não com base em interpretação das
demais provas constantes dos autos – o que seria permitido pelo princípio do
convencimento motivado do julgador, que lhe assegura a possibilidade de divergir, total
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ou parcialmente, da prova pericial -, mas com fundamento em verdadeira incapacidade
ficta, abstrata, hipoteticamente produzida, porque não assentada em nenhuma prova
concretamente produzida, mas no intuito, inegavelmente justo mas que não encontra
amparo na legislação, seja de permitir ao segurado um efetivo exercício do direito
ao pedido de prorrogação assegurado na legislação de regência, seja para permitir
ao individuo o acesso efetivo dos recursos financeiros muitas vezes indispensáveis à
própria recuperação no prazo estimado pelo perito.
12. Penso que o meio aqui escolhido – dilatação ficta do prazo de duração da
incapacidade, questão eminentemente técnica – não é adequado a atingir os fins
pretendidos (assegurar o direito de pedir prorrogação e/ou ter acesso a recursos para
superar o período de incapacidade). Ainda que se entenda adequado, os prejuízos
gerados pelo meio escolhido são mais intensos do que as vantagens costumeiramente
apontadas, dai se extraindo a desproporcionalidade da medida.
13. Em verdade, permitir um período ficto de incapacidade geraria a percepção de
benefício por incapacidade por prazo superior ao da incapacidade real, justamente uma
das coisas que o instituto da alta programada adotado pela lei previdenciária quis
combater.
14. Exceção a essa regra ocorre quando se tem a chamada "alta ficta", quando a prova
dos autos não consegue demonstrar um período de recuperação, situação em que incide
o parágrafo 9o. do art. 60 da Lei 8213. Confira-se:

“§ 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.”
15. Aqui, justamente porque não se tem um marco extraído da prova dos autos, cria-se
uma contagem ficta do prazo, que tem por termo inicial a data de concessão ou
reativação do benefício. Portanto, nessa situação, é legítima a contagem do prazo de 120
(cento e vinte) dias da implantação do benefício.
16. Assim, conheço do agravo interno e dou-lhe provimento para conhecer do
incidente de uniformização e, julgando o incidente, DOU PROVIMENTO AO
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS, para: a) fixar
a tese de que “na hipótese do art. 60, § 8º da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para
contagem do prazo para cessação do benefício de auxílio-doença deve ser fixado na
data de elaboração do laudo pericial, salvo se o médico não precisar data diversa
e/ou o juiz não apontar expressamente outros elementos técnicos nos autos que
justifiquem sua fixação em data diversa”; b) devolver o caso à turma de origem
para que proceda a novo julgamento com base nas premissas aqui assentadas.
17. É meu voto.
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Recife, 18 de março de 2019.

LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, decidiu, por maioria, dar provimento ao Agravo Interno para dar
provimento ao Incidente Regional de Jurisprudência, nos termos do voto do relator.
Vencidos Dr. Gilton Batista, Dr. Gustavo Melo, e José Baptista. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José
Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Recife, data supra.

LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria, dar
provimento ao Agravo Interno para dar provimento ao Incidente Regional de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Vencidos Dr. Gilton Batista, Dr.
Gustavo Melo, e José Baptista. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival
Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente
da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz
Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme
Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed.
Élio Wanderley de Siqueira Filho.
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Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

64. 0506474-84.2017.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Paulo Barbosa da Silva
Advogados: Antônio Almir do Vale Reis Júnior – OAB/PE 027685D
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO INTERTEMPORAL.
NORMA APLICÁVEL À APURAÇÃO DA CARÊNCIA NECESSÁRIA À
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 8213, ART. 24,
PARÁGRAFO ÚNICO, MEDIDAS PROVISÓRIAS 739 DE 2016 E 767 DE 2017.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
DIVERGÊNCIA
NA
INTERPRETAÇÃO
DO
DIREITO
MATERIAL
UNIFORMIZADA PELA TNU NA SISTEMÁTICA DOS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA (TEMA 176). ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DAQUELA
CORTE. APLICAÇÃO AO CASO DA QO 20 DA TNU, INCIDENTE PROVIDO
PARA: A) FIXAR A TESE DE QUE “CONSTATADO QUE A INCAPACIDADE DO(A)
SEGURADO(A)
DO
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(RGPS) OCORREU AO TEMPO DA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
739/2016 E 767/2017, APLICAM-SE AS NOVAS REGRAS DE CARÊNCIA NELAS
PREVISTAS”; B) DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM PARA
JULGAMENTO CONFORME AS PREMISSAS AQUI ASSENTADAS.

VOTO

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão do Exmo.
Desembargador Federal Presidente desta Turma Regional de Uniformização que negou
provimento ao Agravo interposto em face de decisão do Exmo. Sr. Presidente da
SegundaTurma Recursal de Pernambuco que inadmitiu Pedido Regional de
Uniformização de Jurisprudência.
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2. Indeferido o pedido de retratação pelo Exmo. Desembargador Federal Presidente,
foram os autos remetidos a este colegiado, na forma do §4°, do art. 2° da Resolução n°
347/2015 do Conselho da Justiça Federal.
3. Pois bem. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se incidiu em
desacerto a decisão monocrática recorrida quando negou provimento ao Agravo
interposto em face de decisão Exmo. Sr. Presidente da 2a.TR/PE.
4. A resposta é, com todas as vênias, positiva.
5. De fato, enquanto a decisão recorrida utilizou a chamada “carência de reingresso”,
por entender inaplicáveis ao caso as alterações no ponto empreendidas pela Medida
Provisória 739 de 8 de julho de 2016, por entender que o segurado já havia recuperado a
qualidade de segurado e carência antes da entrada em vigor da citada medida provisória,
o julgado trazido como paradigma, emitido pela 1a. Turma Recursal de Pernambuco,
considerou aplicável a exigência da carência total após a nova filiação, por considerar
que o regramento jurídico aplicável, segundo o princípio tempus regit actum, deve levar
em conta a data de início da incapacidade, o que, no caso, no entender do recorrente,
afastaria a possibilidade de aplicação da “carência de reingresso”, em função da
incidência da aludida Medida Provisória 739 de 2016.
6. Confiram-se os trechos relevantes para o julgamento emanados, respectivamente, do
julgado recorrido e do paradigma indicado:
“No caso em apreço, o Autor apresenta incapacidade total e permanente desde
março 2017(DII), conforme quesitos 4, 5, 9 e 11 do laudo pericial.

Cumpre analisar idade se o Recorrente ostentava a qualde segurado e preenchia
a carência à época do surgimento da doença incapacitante.
Para haver o aproveitamento das contribuições anteriores, é necessário que o
segurado conte com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições
exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser
requerido, conforme regra do artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Conforme CNIS contida no anexo 14, o último vínculo laboral do autor antes
do surgimento da incapacidade foi firmado com a YOU LOCADORA DE
VEICULOS LTDA, no período de 10/03/2016 a 07/11/2016.
Desta forma, na DII o autor contava com 9(nove) contribuições recolhidas.
Houve, portanto, aproveitamento das contribuições anteriores, com o devido
cumprimento da carência definida para o benefício de auxílio-doença,
conforme regra do artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e da qualidade
de segurado, aplicando-se o período de graça de 12 meses.
Cabe destacar que embora o parágrafo único do art. 24 tenha sido revogado
pela MP 739/2016, é certo que essas recentes alterações promovidas na Lei nº
8.213/91 não se aplicam ao caso concreto tendo em vista que, em junho de
2016, portanto antes do advento da citada MP, o autor readquiriu a qualidade
de segurado e carência, Evidentemente, o advento da nova regra a respeito dos
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requisitos carência e qualidade de segurado não podem vir a atingir aqueles
segurados que já os haviam preenchido anteriormente.
Isso porque a nova lei não deve retroagir para mudar direito adquirido. A
aplicação retroativa da lei solaparia a confiança dos cidadãos nos precedentes
judiciais como um caminho a orientar de forma segura a sua conduta.
Atentaria, assim, contra a previsibilidade jurídica, o que não é desejável em um
sistema de justiça íntegro e coeso.”
“No caso em exame, nos termos do laudo acostado aos autos (anexo 13), concluiu o
perito judicial que o recorrente é portador de gonartrose primária bilateral, que o
incapacita total e definitivamente para o exercício de qualquer atividade laborativa
desde 19/09/2016.
Oportuno asseverar que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao
tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit
actum). No caso dos autos, aplica-se a lei vigente na data de início da incapacidade
(19/09/2016). Assim, não há como afastar a aplicação da Medida Provisória 739 de
07.07.2016, como bem entendeu o órgão julgador monocrático, uma vez que ela
expirou apenas em 04/11/2016, quando foi revogada tacitamente, já que não houve
votação pelo Congresso Nacional no prazo constitucional.
De acordo com o parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.213/91, com redação dada pela
MP 739 de 07/07/2016, “no caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de
carência para a concessão dos benefícios de auxílio doença, de aposentadoria por
invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação
à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do do art. 25”.
Segundo o artigo 25, inciso I, a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez exige o período de carência de 12 contribuições mensais.
Nesse passo, a MP 739 alterou a lei que trata dessa questão e aumentou o prazo para
reestabelecer a qualidade de segurado de 4 para 12 meses. Com isso, o segurado que
deixar de contribuir por mais de um ano, deverá pagar os próximos 12 meses para que
possa requerer o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
Ora, no caso dos autos, o recorrente após perder a qualidade de segurado, depois do
vínculo cessado em 30/01/2014, não verteu 12 contribuições mensais. Após retomar
ao RGPS, em 01/02/2016, o recorrente conta apenas com 05 novas contribuições até a
data de início da incapacidade laboral fixada em 19/09/2016 (vide perícia judicial,
anexo 13).
Nesse passo, uma vez que não é possível afastar a aplicação da Medida Provisória 739
de 07.07.2016, que alterou a redação do parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.213/91,
verifica-se que o recorrente não preenchia o requisito da carência necessária ao início
da incapacidade.”
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7. Ainda que aparentemente houvesse uma diferença entre os casos cotejados, na
medida em que, aqui, o julgado afirma que houve recuperação da carência e qualidade
de segurado antes da inovação legislativa, enquanto o paradigma parte da premissa de
que a incapacidade já surgiu por ocasião do período em que estava em vigor a Medida
Provisória 739 de 2016, o fato é que as situações faticamente são idênticas, tendo
havido divergência justamente acerca da aplicação do direito no tempo.
8. Com efeito, em ambos os casos, a incapacidade é posterior à entrada em vigor da MP
739. Apenas, no presente caso, a douta Turma entendeu que se o segurado contasse com
a terça parte das contribuições em momento anterior à vigência da medida provisória,
faria jus à aplicação, por força do direito adquirido, à chamada carência de reingresso,
daí porque se entendeu que o segurado já dispunha da carência total antes da MP 739.
9. Penso, pois, com as vênias de estilo, que o recurso de agravo interno merece
provimento, estando devidamente demonstrada a divergência entre casos que têm a
mesma moldura fática, não havendo necessidade de revolvimento do material
probatório.
10. Admitido o pedido de uniformização regional, passo ao seu julgamento.
11. Quanto ao mérito do incidente de uniformização, penso que a divergência aqui
suscitada pelo INSS já se encontra resolvida pela Turma Nacional de Uniformização.
Efetivamente, no pedilef 5001792-09.2017.4.04.7129, submetido à sistemática dos
representativos de controvérsia (Tema 176), aquela Corte de uniformização assim s
pronunciou:
“REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DOS NOVOS
PRAZOS DE CARÊNCIA PREVISTOS NAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
739/2016 E 767/2017. TURMA RECURSAL DEU CARÁTER ULTRATIVO
À REGRA DO PARÁGRAO ÚNICO DO ART. 24 DA LEI Nº 8213/91, OU
SEJA, HAVENDO PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO(A), SE
ESTE(A), APÓS RECUPERÁ-LA, RECOLHEU UM TERÇO DO NÚMERO
DE
CONTRIBUIÇÕES
EQUIVALENTES
À CARÊNCIA
(12
CONTRIBUIÇÕES) ANTES DA VIGÊNCIA DAS REFERIDAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS, CONSIDERA-SE CUMPRIDA A CARÊNCIA. OFENSA
AO
PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT
ACTUM.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE PODE DISSOCIAR AS REGRAS DE
CARÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA
DO EVENTO QUE DÁ ORIGEM AO BENEFÍCIO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 500179209.2017.4.04.7129, GUILHERME BOLLORINI PEREIRA - TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.)”
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12. A tese ficou assim firmada no voto do relator: “Constatado que a incapacidade
do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo
da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras
de carência nelas previstas”.
13. Portanto, restou uniformizado o entendimento no sentido de que a legislação
aplicável à carência, inclusive, pois, ao instituto conhecido como “carência de
reingresso”, segue o princípio tempus regit actum, sendo que o marco determinante para
isso é a data do evento que da origem ao benefício, o que, na espécie, em que se
discute benefício por incapacidade, significa a data de início da incapacidade (DII).
14. Como se vê do acórdão contra o qual se interpôs o pedido de uniformização
regional, a DII corresponde a março de 2017, sendo esse, assim, o marco relevante
para decidir pela legislação aplicável quanto à carência.
15. Ora, em março de 2017, já esta em vigor a Medida Provisória 767 de 6 de janeiro
de 2017, que, no ponto, repetiu os termos da já citada Medida Provisória 739 de 2016,
para fixar que não mais havia o instituto da “carência de reingresso”, sendo necessário
que o segurado, após a nova filiação, contasse, no caso de benefício por
incapacidade, com 12 (doze) contribuições, o que aqui não ocorreu, haja vista que
somente possuía 9 (nove).
16. Em suma, na DII, o segurado não possuía a carência necessária ao recebimento
do benefício.
17. Fixada essa premissa, cumpre devolver os autos à Turma de origem, para que, nos
termos da QO 20 da TNU, reaprecie o caso com respeito às premissas aqui assentadas.
18. Assim, conheço do agravo interno e dou-lhe provimento para conhecer do
incidente de uniformização e, julgando o incidente, DOU PROVIMENTO AO
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS, para: a) fixar
a tese de que “Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias
739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas”.; b)
determinar a devolução dos autos à turma de origem para julgamento conforme as
premissas aqui assentadas
19. É meu voto.
Recife, 18 de março de 2019.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, por unanimidade, dar provimento ao Incidente Regional de

Jurisprudência, ressalvado apenas o entendimento de Dr. Rudival Gama,
nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais
Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
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José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de
Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal
Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o
julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Recife, data supra.

LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Incidente Regional de Jurisprudência, ressalvado apenas o
entendimento de Dr. Rudival Gama, nos termos do voto do relator. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz
Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José
Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente
da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

65. 0501713-41.2016.4.05.8204
Recorrente: Severino do Nascimento
Advogado: Victor Gonçalves Wanderley – OAB/PB 017601
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
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EMENTA

AGRAVO INTERNO. FERROVIÁRIO APOSENTADO
PELA RFFSA EM 1996 E QUE NUNCA PERTENCEU
AOS QUADROS DA CBTU. IMPOSSIBILIDADE DE
ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
DA CBTU COMO PARADIGMA PARA CÁLCULO DA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO.
PRECENDENTES DA TRU E TNU. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
VOTO
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em face de decisão do Exmo.
Desembargador Federal Presidente desta Turma Regional de Uniformização que negou
provimento ao Agravo interposto em face de decisão do Exmo. Sr. Presidente da Turma
Recursal da Paraíba que inadmitiu Pedido Regional de Uniformização de
Jurisprudência.
2. Indeferido o pedido de retratação pelo Exmo. Desembargador Federal Presidente,
foram os autos remetidos a este colegiado, na forma do §4°, do art. 2° da Resolução n°
347/2015 do Conselho da Justiça Federal.
3. Pois bem. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se incidiu em
desacerto a decisão monocrática recorrida quando negou provimento ao Agravo
interposto em face de decisão Exmo. Sr. Presidente da TR/PB.
4. A resposta é negativa.
5. Com efeito, analisando detidamente a controvérsia sobre a qual versa o incidente
interposto, verifico que trata acerca da possibilidade de adoção da remuneração do
pessoal ativo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos -CBTU para fins de cálculo da
complementação de benefício paga aos funcionário da Rede Ferroviária Federal RFFSA.
6. A decisão aqui impugnada entendeu que a decisão recorrida encontra-se de acordo
com a jurisprudência desta TRU:
" Cuida-se de agravo interposto pelo autor contra decisão da TR/PB, que inadmitiu
o pedido de uniformização regional, com fundamento na Súmula nº 42 da TNU.
O acórdão recorrido manteve sentença que julgou improcedente pedido
complementação de aposentadoria de ferroviário da RFFSA, tendo como referência
as tabelas remuneratórias da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.
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O recorrente sustenta que devem ser utilizadas como parâmetro para
complementação dos proventos as tabelas remuneratórias da CBTU. Colaciona
paradigma da TRU – 5ª Região (0507373-67.2012.4.05.8200) e da TR/AL
(0514256-67.2016.4.05.8013), alegando atender aos requisitos do artigo 14 da Lei
nº 10.259/2001.
Decido.
Sobre a matéria, a Turma Regional de Uniformização da 5ª Região, quando do
julgamento do processo nº 0516524-95.2014.4.05.8100, fixou o seguinte
entendimento; “verbis”:
“(...) Para a resolução desta demanda, faz-se necessária a análise de cinco pontos
alusivos ao regime jurídico aplicável ao empregado/segurado, bem como à
sucessão no tempo de estatais do ramo ferroviário.
7. O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: Inicialmente,
o direito à paridade entre o valor das aposentadorias e pensões dos ferroviários e
a remuneração do pessoal da ativa foi instituído pelo art. 1.º da Lei n.º 8.186/91.
Essa paridade, muito parecida com o direito conferido pela CR/88 aos servidores
públicos em geral, foi estruturada da seguinte forma, nos termos do art. 2.º da
citada lei: (i) o ferroviário receberia, normalmente, sua aposentadoria pelo RGPS,
já que celetista, segundo as regras próprias desse regime; (ii) entretanto, caso
houvesse perda remuneratória na inatividade, ou seja, diferença com relação à
remuneração paga para aquele que exercesse a mesma função/cargo que ele, então
seria paga uma complementação, de modo a se atingir a paridade; (iii) essa
complementação, contudo, ficaria a cargo da União.
8. O mencionado art. 1.º da Lei n.º 8.186/91 estatuiu que esse direito à paridade
seria pago a todos os ferroviários que ingressaram como empregados na Rede
Ferroviária Federal – RFFSA, empresa estatal do tipo sociedade de economia
mista, até o dia 31 de outubro de 1969. Esse direito, todavia, foi estendido, pela Lei
n.º 10.478/2002, a ferroviários que ingressaram na RFFSA até o dia 21 de maio de
1991. Tal ponto da demanda não é controvertido nos autos, mas é importante que
fique registrado seu regime jurídico, a fim de que ele ponto não se confunda com
outros aspectos alusivos ao mérito desta demanda. A próxima questão relevante é a
seguinte: uma vez reconhecida a paridade, qual é o paradigma remuneratório para
o cálculo dessa complementação? Será a remuneração do pessoal em atividade no
âmbito: (i) da própria RFFSA, (ii) da Companhia de Trens Urbanos – CBTU ou
(iii) da VALEC, Engenharia, Construções e Ferrovias S/A?
9. O PARADIGMA REMUNERATÓRIO: No primeiro momento, quando criado o
direito à paridade, nos termos acima postos, o art. 2.º da Lei n.º 8.186/91 fixou o
paradigma remuneratório como sendo o do pessoal em atividade, em cargo
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correspondente, na própria RFFSA, e isso tanto para aqueles que ingressaram até
o dia 31/10/1969, quanto para os que iniciaram suas atividades até 21/05/1991.
Todavia, em seguida, veio a Lei n.º 10.233/01 que, em seu artigo 118, §1.º, mudou
esse regime jurídico, definindo novo paradigma, qual seja: o padrão
remuneratório do pessoal da RFFSA que for absorvido pela ANTT. A MP n.º
2.217-3/2001 chegou a alterar esse artigo, porém sem relevância substancial, uma
vez que promoveu mudança apenas formal, para adequar a referência ao artigo
114-A, posto que o artigo 114, mencionado na versão original do art. 118 da Lei
n.º 10.233/2001, fora vetado. Em seguida, contudo, uma nova mudança, desta vez
substancial. A Lei n.º 11.483/2007, alterando o citado artigo 118 da Lei n.º
10.233/2001, apresentou um terceiro paradigma para a efetivação do direito de
paridade: o plano de cargos e salários do pessoal da RFFSA que foi transferido
para a VALEC.
10. Posta a questão do paradigma nestes termos, nos encaminhamos para a
próxima grande questão relacionada às demandas judiciais que tratam desse
direito de equiparação: quando a RFFSA teve sua estrutura administrativa
alterada em 1984, bem como quando foi extinta em 2007, quais foram as
consequências para o pessoal que se encontrava a seu serviço? Foram absorvidos
ou transferidos: (i) para a CBTU, (ii) para a ANTT ou (iii) para a VALEC? Em que
termos e em que épocas essas mudanças ocorreram?
11. A EXTINÇÃO, A SUCESSÃO E A TRANSFERÊNCIA/ABSORÇÃO DO
PESSOAL DA RFFSA: No início dos anos 1980, havia uma subsidiária da
RFFSA muito importante. Ela se chamava ENGEFER – Empresa de Engenharia
Ferroviária S/A. O Decreto n.º 89.396/84, contudo, tornou-a ainda mais
importante, uma vez que transferiu para ela parte das atribuições e dos
empregados da empresa mãe, qual seja, a RFFSA. A ENGEFER, por força desse
decreto, mudou até de nome: passou a se chamar CBTU – Companhia Brasileira
de Trens Urbanos. A RFFSA, entrementes, como empresa mãe, não deixou de
existir, e a nova empresa, a CBTU, por sua vez, já nasceu como subsidiária.
12. A RFFSA, a empresa mãe, somente foi extinta em 2007, nos termos do art. 1.º
da Lei n.º 11.483/2007. Assim, entre 1984 e 2007, portanto durante
aproximadamente 23 anos, existiram a RFFSA, a empresa mãe, e suas
subsidiárias, dentre elas a CBTU. Dessa maneira, cada empresa tinha seu próprio
corpo de funcionários e a remuneração do pessoal da CBTU nunca foi paradigma
para o direito de complementação de aposentadoria dos inativos da RFFSA. Em
1984, quando a ENGEFER passou a se chamar CBTU e a RFFSA lhe entregou
parte de suas atribuições, alguns empregados deixaram a empresa mãe e foram
transferidos para a empresa subsidiária, porém isso não tornou a CBTU
paradigma para os fins da Lei n.º 8.186/91, da Lei n.º 10.233/2001 nem da Lei n.º
11.483/2007, conforme acima posto.
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13. Assentados estes pontos, isto nos leva à quarta questão importante para o
deslinde das demandas judiciais envolvendo a definição do paradigma
remuneratório dos ferroviários: quais foram as diversas situações trabalhistas
advindas dessas mudanças todas?
14. O DESTINO DO PESSOAL DA RFFSA: Com a edição do Decreto n.º
89.396/84, art. 2.º, §3.º, parte do pessoal da RFFSA foi transferido para a CBTU,
porém nem todos. Em tais termos, muitos ferroviários, entre 1984 e 2007,
permaneceram como empregados da RFFSA e aposentaram-se vinculados a ela,
enquanto outros, em razão da transferência, já se aposentaram vinculados à
CBTU. Com a extinção da RFFSA, em 2007, os empregados remanescentes, ou
seja, que permaneceram a ela vinculados, foram absorvidos pela VALEC e, assim,
dali em diante, ninguém mais se aposentou vinculado à RFFSA. Aqui, importante
pontuar que, nos termos da Lei n.º 10.233/01, parte do pessoal da RFFSA teria
sido absorvido pela ANTT, porém este artigo foi revogado pela MP n.º 2.2173/2001.
15. Em tais termos, o destino dos ferroviários da RFFSA foi o seguinte: a) parte
deles foi mantida até a extinção da companhia, em 2007; b) outra parte deles foi
transferida para CBTU; c) os empregados que se mantiveram na companhia até
sua extinção foram absorvidos pela VALEC. Fixado mais este ponto, é chegado o
momento das conclusões, com a definição do regime jurídico para a aplicação da
regra da paridade.
16. REGIME JURÍDICO DA PARIDADE: a) Para os empregados ferroviários
que se aposentaram vinculados à RFFSA entre 1991 e 2007, o paradigma da
complementação, no momento da concessão da aposentadoria ou pensão, era a
remuneração do cargo equivalente na própria RFFSA; caso esse cargo tenha
deixado de existir, em função das mudanças ocorridas a partir do Decreto n.º
89.396/84, ou seja, se, em algum momento após a criação da CBTU, tenha deixado
de existir o próprio cargo ou, pelo menos, um empregado ativo na RFFSA com
cargo equivalente ao daquele que, naquele instante, solicitava aposentadoria ou
pensão, o paradigma, necessariamente, tem que ser o do cargo equivalente na
CBTU; b) Para os empregados ferroviários que se aposentaram após a extinção da
RFFSA, em 2007, o paradigma passa ser o plano de cargos e salários do pessoal
da VALEC.
17. Por fim, duas derradeiras conclusões: (i) como a norma encerrada no
brocardo jurídico “tempus regit actum” é regra de ouro no direito previdenciário,
aquele que se aposentou na situação descrita na letra “a” acima não tem o direito
de migrar para a situação descrita na letra “b”; (ii) quem se aposentou vinculado
à RFFSA e não se encontra na exceção descrita na letra “a” acima, não tem o
direito de pleitear equiparação com o pessoal da CBTU, seja por falta do
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pressuposto lógico legitimador da exceção, nos termos em que acima explicado,
seja por falta de pressuposto legal.
18. DO CASO CONCRETO: Como o autor se aposentou em 28 de fevereiro de
1993 vinculado à RFFSA, o paradigma para o cálculo da sua complementação é o
da remuneração do pessoal em atividade na própria RFFSA. Dessa maneira, não
tendo ele demonstrado que se encontra na exceção mencionada no item 16 supra, o
recurso merece ser provido.
19. Acerca do tema, importante conferir os seguintes julgados da TNU, ambos
relatados pela em. Juíza Federal Gisele Chaves Sampaio Alcântara e julgados na
sessão do dia 13/12/2017: PU n.º 0522219-12.2014.4.05.8300 e PU n.º 052144057-2014.405.8300.
20. Pedido de uniformização regional conhecido e provido para determinar o
retorno dos autos à Turma Recursal de origem, a fim de que aplique o
entendimento ora fixado”. (TRU, julg. em 30-4-2018, Rel. Juiz Federal Bianor
Arruda Bezerra Neto, unânime).
Nesse caso concreto, restou comprovado nos autos que o autor foi admitido na
RFFSA em 1-11-1975 e se aposentado no mesmo órgão em 31-12-1996. Portanto,
o mesmo permanecido nos quadros da RFFSA até a data de sua aposentadoria, não
fazendo jus à equiparação de seus proventos com os valores pagos a título de
remuneração dos ferroviários ativos constantes da tabela salarial da CBTU.
Destarte, como o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento da TRU, deve incidir, por analogia, o enunciado d Questão de Ordem
nº 13 da TNU, segundo a qual “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Élio Siqueira Filho
Presidente da TRU – 5ª Região"
7. No mesmo sentido a TNU:
PEDIDOS DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
SUSCITADOS PELA UNIÃO E PELO INSS. PREVIDENCIÁRIO E
ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO.
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LEI Nº 8.186/91. FERROVIÁRIO VINCULADO À CBTU À ÉPOCA DA
INATIVIDADE. VALOR DOS PROVENTOS COMPLEMENTADOS DE
ACORDO COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA CBTU. AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE.
QUESTÕES
FÁTICAS
DIVERSAS.
A
COMPLEMENTAÇÃO DEVE SER REGIDA PELAS NORMAS DE REAJUSTE
SALARIAL ADOTADAS PELA EMPRESA A QUE ESTAVA VINCULADO O
FERROVIÁRIO NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA
DESTA TNU NO MESMO SENTIDO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
QUESTÕES DE ORDEM 13 E 22/TNU.
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 050315109.2015.4.05.8311, CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.)1
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
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. REAJUSTAMENTO DO VALOR DOS PROVENTOS
COMPLEMENTADOS DE ACORDO COM O PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS DA EXTINTA RFFSA APLICADOS AOS EMPREGADOS CUJOS
CONTRATOS DE TRABALHO FORAM TRANSFERIDOS PARA QUADRO
DE PESSOAL ESPECIAL DA VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E
FERROVIAS S.A. ART. 118 DA LEI N° 10.233/01, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI N.º 11.483/2007. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM N° 38
DA TNU. RECURSO DO INSS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Trata-se de
Pedidos de Uniformização interpostos pelo INSS e pela União em face de Acórdão
proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, que
reformou a Sentença recorrida para reconhecer ao autor, ex-ferroviário aposentado
pela Rede Ferroviária Federal - RFFSA, o direito à utilização das normas de
reajuste salarial adotadas pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
para fins de implementação da complementação de aposentadoria de que cuidam as
Lei nº 8.186/91 e n° 10.478/2002. 2. Eis os fundamentos do julgado recorrido: " (...)
 No entanto, a divergência principal nos autos não é a existência do direito à
paridade. É saber se a equiparação entre os aposentados/pensionistas se deve em
relação à VALEC ou à CBTU.  O Decreto nº 89.396/1984 autorizou a Rede
Ferroviária Federal (RFFSA) mudar sua denominação e objeto social para Empresa
de Engenharia Ferroviária S/A (ENGEFER), até então sua subsidiária. Todas as
atividades da RFFSA seriam absorvidas pela nova companhia (art. 2º). O § 1º do
art. 2º dispõe expressamente que a ENGEFER passou a se denominar a partir de
então de Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU. Assim, todos os
funcionários da RFFSA foram absorvidos pela CBTU.. Pode-se dizer que o (a)
requerente ficou vinculado (a) a CBTU. para qualquer efeito legal desde então (ou
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ao menos desde a regulamentação desse Decreto).  Diferentemente do que alega a
União, a Lei nº 8.693/1993 não retirou o caráter de sucessão da RFFSA para
CBTU. para fins trabalhistas. Esta Lei apenas transferiu o capital da RFFSA na
CBTU. para a União. Até porque nada leva a crer que o aposentado ou instituidor
da pensão por morte deixou de trabalhar na CBTU. a partir de então e passou a
trabalhar diretamente na Administração Direta.  A transferência do pagamento
das aposentadorias e pensões dos ex-servidores da RFFSA para a VALEC
sobreveio apenas com o art. 17 da Lei nº 11.483/2007, após a aposentadoria da
parte autora ou do instituidor da pensão por morte que assim dispõe: Art. 17. Ficam
transferidos para a Valec: I - sendo alocados em quadros de pessoal especiais, os
contratos de trabalho dos empregados ativos da extinta RFFSA integrantes: a) do
quadro de pessoal próprio, preservando-se a condição de ferroviário e os direitos
assegurados pelas Leis nos8.186, de 21 de maio de 1991, e 10.478, de 28 de junho
de 2002; [...] § 1o A transferência de que trata o inciso I do caput deste artigo darse-á por sucessão trabalhista e não caracterizará rescisão contratual. § 2o Os
empregados transferidos na forma do disposto no inciso I do caput deste artigo
terão seus valores remuneratórios inalterados no ato da sucessão e seu
desenvolvimento na carreira observará o estabelecido nos respectivos planos de
cargos e salários, não se comunicando, em qualquer hipótese, com o plano de
cargos e salários da Valec.  O argumento principal da União está no § 1º do art.
118 da Lei nº 10.233/2001, alterada pela Lei nº 11.483/2007, que tratou
precisamente dos inativos: A paridade de remuneração prevista na legislação citada
nos incisos I e II do caput deste artigo terá como referência os valoresprevistos no
plano de cargos e salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos
contratos de trabalho foram transferidos para quadro de pessoal especial da VALEC
- Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com a respectiva gratificação adicional
por tempo de serviço.  Mais uma vez, ao contrário do que sustenta a União, o
transcrito art. 118, § 1º da Lei 11.483/2007 não estabelece que a paridade ocorra
com base no quadro remuneratório da VALEC. Se os empregados ativos que
tiveram contrato transferido para a VALEC não passaram a receber de acordo com
seu plano de cargos e salários (art. 17, § 2º) e se os inativos, segundo a própria lei,
devem ser remunerados de acordo os contratos transferidos, a paridade é realmente
relacionada à CBTU. Ainda que a lei tenha transferido os contratos de trabalho para
VALEC, não o fez em relação ao modo remuneratório, seja dos ativos, seja dos
inativos.  Mas ainda que fosse outro o conteúdo da norma legal, como defende a
União, sua interpretação não poderia ofender o direito adquirido do (a) requerente,
que deveria ter sua aposentadoria vinculada à CBTU. desde sempre (haja vista a
extinção da RFFSA). Desde 1984 os ex-servidores da RFFSA são integrantes da
CBTU. por força da norma já transcrita. Por uma manobra legal, os ex-servidores
da RFFSA passaram em 2007 a fazer parte dos quadros da VALEC. Mas submeter
os inativos à forma de remuneração da VALEC evidentemente ofenderia o direito
adquirido de quem já estava aposentado ou recebia uma pensão por morte.  Esse
entendimento é perfilhado pelo TRF da 5ª Região: PREVIDENCIÁRIO E
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PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE
FERROVIÁRIO DA CBTU. REVISÃO. LEIS 8.186/91 E 10.478/2002.
APLICAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Pedido do Autor-Apelante, ex-ferroviário admitido no quadro funcional da CBTU
em 1986 e que se aposentou em 1/04.2009 (docs. de fls. 16, 18 e 22), de revisão da
complementação do valor do benefício que percebe, nos termos do Decreto-Lei nº
956/69 c/c as Leis nºs 8.186/1991 e 10.478/2002, e com o Plano de Emprego e
Salário - PES 2010 da CBTU. 2. Apelante que faz jus ao reajustamento da
complementação da aposentadoria, que deve ser reajustada de tal sorte a que a
importância a ser paga corresponda à totalidade dos estipêndios dos ferroviários em
atividade na CBTU (Lei nº 8.186/91, parágrafo único, do artigo 2º c/c a Lei nº
10.478/2002), e de acordo com o plano de cargos e salários da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, e não da VALEC. Precedentes deste
Tribunal. 3. Juros de mora e correção monetária fixados nos termos que dispõe a
Lei nº 11.960/09, uma vez que a ação foi ajuizada após a edição deste diploma
legal. 4. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, observando-se os limites da Súmula 111/STJ. 5. Apelação provida.
(AC 00199705320114058300, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 Terceira Turma, DJE - Data::07/02/2013 - Página::587.)  Dessa forma, o (a)
requerente tem direito à equiparação aos servidores da CBTU, com as alterações
advindas de dissídios coletivos, tal como o PES 2010.". 3. Defendem os
recorrentes, no entanto, que o entendimento ali esposado se contrapõe àquele
manifestado pela Turma Recursal de São Paulo e pela Turma Recursal do Rio
Grande do Norte acerca do tema. Conforme demonstrado no recurso apresentado
pelo INSS, a Turma Recursal de São Paulo, nos autos do Processo n° 055640805.2004.4.03.6301, manifestou-se no sentido de que "com a extinção da RFFSA a
paridade é verificada com a remuneração dos funcionários desta que tenham sido
absorvidos pela VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, nos termos do
artigo 118, §1º, da Lei n.º 10.233/2001, com a redação dada pela Lei n.º
11.483/2007". 4. Inadmitido o recurso da União pela Turma Recursal de origem, o
regular processamento dos incidentes foi autorizado por decisão do Min. Presidente
desta Turma Nacional de Uniformização. 5. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput,
da Lei n. 10.250/2001, 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. 6. Verifico, de plano, que o recurso manejado
pela União se trata de Pedido de Uniformização Regional (anexo 34), pelo que não
há de ser conhecido por esta Turma Nacional. 7. De se mencionar, por oportuno,
que este incidente regional fora inadmitido pela Presidência da Turma Recursal de
origem, tendo a União, equivocadamente, interposto Agravo perante esta Turma
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Nacional (anexo 39). 8. Diante de tal interposição errônea, tem-se a preclusão da
decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência da Turma Recursal de
Origem, pelo que não há, neste caso, de se cogitar o encaminhamento de tal recurso
à Turma Regional de Uniformização, na forma descrita pela Questão de Ordem n°
28 desta TNU. 9. De outro giro, do cotejo entre o Acórdão recorrido e o precedente
paradigma apresentado pelo INSS, observo que está caracterizada a divergência de
entendimento quanto ao direito material posto nos autos. Seu ponto cerne gravita
em torno de qual seria o paradigma a ser utilizado para fins de pagamento da
complementação da aposentadoria ou pensão devida pela União por força da Lei nº
8.186/91 aos ferroviários vinculados à extinta Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA à época da inatividade. 10. Consoante os termos do julgado recorrido, tal
complementação deverá ter como parâmetro a remuneração do cargo
correspondente junto à Companhia Brasileira de Trans Urbanos - CBTU. Já o
precedente paradigma, de outra banda, determina que a complementação será
orientada pelos valores previstos no plano de cargos e salários da extinta RFFSA,
aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos para
quadro de pessoal especial da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
11. Pois bem. Ao historiar o tratamento legislativo dedicado à matéria, verifica-se
que a complementação de aposentadoria/pensão foi um direito conferido aos
ferroviários por força da Lei nº 8.186/91 (e posteriormente estendido pela Lei n.°
10.478/2002), de modo a garantir que os proventos da inatividade correspondessem
aos mesmos valores pagos aos empregados em atividade. 12. Isto é o que se
depreende dos dispositivos da Lei nº 8.186/91 a seguir reproduzidos, in verbis: Art.
1º É garantida a complementação da aposentadoria paga na forma da Lei Orgânica
da Previdência Social - LOPS aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969,
na Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, constituída ex vi da Lei nº 3.115, de
16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.
Art. 2º Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária, a
complementação da aposentadoria devida pela União é constituída pela diferença
entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na
RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de
serviço. Parágrafo único. O reajustamento do valor da aposentadoria
complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições em que for reajustada a
remuneração do ferroviário em atividade, de forma a assegurar a permanente
igualdade entre eles. (...) Art. 5º A complementação da pensão de beneficiário do
ferroviário abrangido por esta Lei é igualmente devida pela União e continuará a
ser paga pelo INSS, observadas as normas de concessão de benefícios da Lei
Previdenciária e as disposições do parágrafo único do artigo 2º desta Lei. (...) 13.
Trata-se, como se vê, de instituto assemelhado à paridade reservada aos servidores
públicos. Aqui, no entanto, tem-se benefício pago pelo INSS, mas complementado
pela União naquilo que for necessário para assegurar a equiparação à remuneração
do cargo correspondente ao pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias,
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com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço. 14. Daí se extrai,
como corolário, que a complementação deve ser regida pelas normas de reajuste
salarial adotadas pela empresa a que estava vinculado o ferroviário na época da
aposentadoria. 15. No caso dos ferroviários que passaram à inatividade ainda na
extinta RFFSA, dispôs o art. 118 da Lei n° 10.233/01 (com redação dada pela Lei
n° 11.483/07) que o pagamento da complementação teria como paradigma a
remuneração devida aos empregados em atividade da extinta RFFSA cujos
contratos de trabalho foram transferidos para o quadro de pessoal da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, com a respectiva gratificação adicional
por tempo de serviço. 16. Eis a redação do dispositivo, in verbis: Art. 118. Ficam
transferidas da extinta RFFSA para o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão: I - a gestão da complementação de aposentadoria instituída pelas Leis nos
8.186, de 21 de maio de 1991, e 10.478, de 28 de junho de 2002; e (...) § 1o A
paridade de remuneração prevista na legislação citada nos incisos I e II do caput
deste artigo terá como referência os valores previstos no plano de cargos e salários
da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho foram
transferidos para quadro de pessoal especial da VALEC - Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A., com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço.(...)
17. Esta determinação legislativa decorre diretamente de parte das mudanças
incidentes sobre RFFSA e seus empregados a partir de Decreto nº 89.396/1984. 18.
Com efeito, este diploma autorizou a RFFSA a alterar seu objeto social, o qual foi
transferido para a Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. - ENGEFER, que
passou a ser denominada Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 19. A
RFFSA, no entanto, continuou a existir, no exercício das atividades não excetuadas
pelo § 2º do art. 2º do aludido Decreto (atinentes, em termos gerais, ao transporte
ferroviário urbano e suburbano, nas regiões metropolitanas), as quais foram
absorvidas pela CBTU. As demais atividades constantes no objeto social da RFFSA
(como transporte ferroviário interestadual ou intermunicipal fora das regiões
metropolitanas) foram mantidas em seu objeto social , além de terem sido também
absorvidas as atividades que até então vinham constituindo objeto social da
ENGEFER (art. 3º, caput). 20. Foi mantida ainda, nos quadros da RFFSA, parcela
do seu pessoal ativo (cf. §3º, art. 2º, do aludido decreto), e determinada ainda a
absorção, em sucessão trabalhista, de parcela do pessoal até então empregado na
ENGEFER (cf. §1º, art. 3º, do mesmo diploma). 21. Como se vê, uma parcela do
pessoal ativo permaneceu, pois, na RFFSA mesmo após o advento do Decreto nº
89.396/1984, situação esta que perdurou até a sua extinção em 2007, por força da
Lei n° 11.483/2007. A partir daí, esta sociedade de economia mista foi sucedida
pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, que assumiu, em quadros
de pessoal especiais, os empregados ativos da RFFSA (cf. art. 17 da aludida lei).
22. Assim, por força do Decreto nº 89.396/1984, parte do pessoal ativo da RFFSA
foi absorvido, em sucessão trabalhista, pela CBTU (cf. §3º do art. 2º, o pessoal
aplicado em transporte ferroviário suburbano). Outra parte permaneceu na RFFSA,
e assim se manteve até a sua extinção em 2007, quando tiveram os seus contratos
239

transferidos para a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, 23.
Considerando-se, pois, que a complementação deve se reger pelas normas de
reajuste salarial adotadas pela empresa a que estava vinculado o ferroviário na
época da aposentadoria, é de se concluir que a complementação dos ferroviários
aposentados pela extinta RFFSA deveria ter como paradigma valores previstos no
plano de cargos daquela sociedade de economia mista, e após a sua extinção, os
valores aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos
para quadro de pessoal especial da VALEC, conforme o disposto no art. 118 da Lei
n° 10.233/01. 24. Registre-se, por oportuno, que o Acórdão recorrido parte da
premissa de que todos os funcionários da RFFSA foram absorvidos pela CBTU, e a
partir daí conclui que aqueles que já estavam na inatividade antes do Decreto nº
89.396/1984 deveriam ter como paradigma de complementação os valores
aplicados aos empregados da CBTU. 25. Tal premissa, data maxima venia, não
encontra respaldo na legislação de regência. O Decreto nº 89.396/1984 não
ocasionou a mudança de denominação da RFFSA para ENGEFER, e
sucessivamente para CBTU, e nem tampouco determinou a absorção de todos os
funcionários da RFFSA por esta empresa (CBTU). Conforme verificado alhures,
mesmo após o advento do aludido decreto, a RFFSA continuou a existir e ter
quadro próprio, situação esta que perdurou até a sua extinção em 2007, quando
então seus contratos de trabalho foram transferidos para quadro de pessoal especial
da VALEC. 26. Não há, pois, nenhum fundamento legal que justifique a
equiparação com os valores constantes da tabela salarial da CBTU se o instituidor,
na época da aposentadoria, não mantinha vínculo com esta subsidiária (CBTU),
mas com a própria RFFSA. 27. Tratando-se de ferroviário vinculado à extinta
RFFSA à época da inatividade, a equiparação de seus proventos deve ser como base
remuneração dos ferroviários ativos cujos contratos de trabalho foram transferidos
para quadro de pessoal especial da VALEC, nos termos do art. 118 da Lei n°
10.233/01, com a redação dada pela Lei n.º 11.483/2007. 28. No caso, considerando
que a teor da Sentença a aposentadoria do instituidor da pensão se deu em 1980,
portanto, anterior ao surgimento da CBTU, inexoravelmente o ex-ferroviário ao
tempo da aposentadoria integrava os quadros da extinta RFFSA. Logo, não fará jus
à equiparação dos valores de seus proventos com os valores pagos a título de
remuneração dos ferroviários ativos constantes da tabela salarial da CBTU. 297.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do incidente da União e CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao incidente do INSS para: (a) Firmar a tese de que a
complementação da aposentadoria ou pensão devida pela União por força da Lei nº
8.186/91 aos ferroviários vinculados à extinta Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA à época da inatividade terá como referência os valores previstos no plano
de cargos e salários daquela sociedade de economia mista aplicados aos
empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos para quadro de pessoal
especial da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., nos termos do art.
118 da Lei n° 10.233/01. (b) Julgar improcedente o pedido autoral, nos termos da
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Questão de Ordem nº 38 da TNU. 28. É como voto.
(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
05214405720144058300, JUÍZA FEDERAL GISELE CHAVES SAMPAIO
ALCÂNTARA, DJE 24/01/2018.)

8. Do voto condutor do julgado da TNU acima transcrito, da lavra da eminente Juíza
Gisele Chaves Sampaio Alcântara, extrai-se o seguinte:
“No caso dos ferroviários que passaram à inatividade ainda na extinta RFFSA,
dispôs o art. 118 da Lei n° 10.233/01 (com redação dada pela Lei n° 11.483/07) que
o pagamento da complementação teria como paradigma a remuneração devida aos
empregados em atividade da extinta RFFSA cujos contratos de trabalho foram
transferidos para o quadro de pessoal da VALEC - Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço.
(...)
Considerando-se, pois, que a complementação deve se reger pelas normas de
reajuste salarial adotadas pela empresa a que estava vinculado o ferroviário na
época da aposentadoria, é de se concluir que a complementação dos ferroviários
aposentados pela extinta RFFSA deveria ter como paradigma valores previstos no
plano de cargos daquela sociedade de economia mista, e após a sua extinção, os
valores aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos
para quadro de pessoal especial da VALEC, conforme o disposto no art. 118 da Lei
n° 10.233/01.
(...)
Não há, pois, nenhum fundamento legal que justifique a equiparação com os
valores constantes da tabela salarial da CBTU se o instituidor, na época da
aposentadoria, não mantinha vínculo com esta subsidiária (CBTU), mas com a
própria RFFSA.
27. Tratando-se de ferroviário vinculado à extinta RFFSA à época da inatividade, a
equiparação de seus proventos deve ser como base remuneração dos ferroviários
ativos cujos contratos de trabalho foram transferidos para quadro de pessoal
especial da VALEC, nos termos do art. 118 da Lei n° 10.233/01, com a redação
dada pela Lei n.o 11.483/2007.
(...)
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Isto posto, NÃO CONHEÇO do incidente da União e CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao incidente do INSS para:
(a) Firmar a tese de que a complementação da aposentadoria ou pensão devida pela
União por força da Lei no 8.186/91 aos ferroviários vinculados à extinta Rede
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA à época da inatividade terá como referência os
valores previstos no plano de cargos e salários daquela sociedade de economia
mista aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos para
quadro de pessoal especial da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.,
nos termos do art. 118 da Lei n° 10.233/01.”
9.Penso, pois, que a decisão do Sr. Presidente deve ser mantida por suas próprias e
substanciosas razões. Com efeito, considerando que o autor se aposentou em 1996 pela
própria RFFSA, e não pela CBTU, não possui direito de se valer dos padrões
remuneratórios desta para o cálculo da complementação de sua aposentadoria. O
julgado recorrido realmente foi proferido no mesmo sentido da jurisprudência firmada
não só por esta TRU, mas também pela TNU.
10. Assim, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento.
11. É meu voto.
Recife, 18 de março de 2019.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno no
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira –
Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo –
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
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Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

66. 0501941-49.2017.4.05.8311
Recorrente: Sandra Lia Ribeiro de Sena
Advogado: Rafael Ramos Pedrosa – OAB/PE 028452D
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. TEMPO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DE EFICÁCIA
DE EPI PARA NEUTRALIZAR OS RISCOS BIOLÓGICOS A QUE ESTAVA
SUBMETIDA A PARTE AUTORA. INCIDENTE QUE DEMANDA EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO, O QUE É VEDADO NESTA VIA ESTREITA.
APLICAÇÃO AO CASO DAS QUESTÕES DE ORDEM 13 E 22 DA TNU.
ACÓRDÃO DA TURMA PERNAMBUCANA DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DA TNU E STF AO AFASTAR A ESPECIALIDADE EM
CASO DE EPI EFICAZ. PARADIGMA DA TURMA DE SERGIPE QUE NÃO
ENFRENTA A QUESTÃO DA EFICÁCIA DE EPI PARA NEUTRALIZAR
AGENTES BIOLÓGICOS. RECURSO IMPROVIDO.
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RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente deste colegiado, que
proferiu decisão de inadmissibilidade do incidente, no sentido de que não é possível o
seu conhecimento por pressupor necessário reexame de provas, além de a decisão
recorrida estar de acordo com a jurisprudência da TNU, o que atrairia a aplicação da QO
13.
O recorrente, por seu turno, alega a adequação do incidente.
A discussão gira em torno da eficácia ou não de EPI para neutralizar agentes biológicos
a que era exposta a parte autora.
Penso que o recurso não merece provimento.
A decisão da Presidência da 1a. Turma Recursal de Pernambuco foi no seguinte sentido:

(...)
Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência Regional
interposto contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, o qual deixou
de reconhecer a especialidade de período laborado pelo autor, tendo em
vista que teria sido demonstrada a utilização de EPI eficaz.
O artigo 14, caput, e seus §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.259/01, dispõe:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material
proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do
Juiz Coordenador.
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§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de
diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou
jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização,
integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador
da Justiça Federal.
São requisitos da admissibilidade do pedido uniformização: (i) a
legitimidade do peticionário, (ii) a tempestividade, (iii) o interesse recursal e
(iv) a demonstração da divergência.
A legitimidade das partes e o interesse recursal restam evidentes, resta tratar
da demonstração da divergência.
No entanto, não vislumbro a possibilidade de admissão do recurso, uma vez
que a matéria nele tratada demandaria um necessário reexame de
fatos/provas, o que é vedado no âmbito da Turma Nacional, conforme
dispõe a sumula nº 42 da TNU:
“SÚMULA 42
Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato.”
Quanto à aplicação da referida súmula a casos como o presente, confira-se o
seguinte precedente:
PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA.
ATIVIDADE

COM

EXPOSIÇÃO

A

AGENTES

INSALUBRES.

FORNECIMENTO DE EPI. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO
POSICIONAMENTO DA TNU EM FACE DA DECISÃO DO STF NO ARE
N.' 664.3 35 NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SE O EPI
FOR REALMENTE CAPAZ DE NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE,
NÃO HÃ MAIS RESPALDO CONSTITUCIONAL AO RECONHECIMENTO
DO TEMPO ESPECIAL. SITUAÇÃO PARTICULAR DO RUÍDO.
[...]
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13 O acórdão da Terceira Turma Recursal dos JEFs do Paraná manteve a
sentença por seus próprios fundamentos, quanto ao lapso de 02/06/1998 a
12/02/2004 e reformou a sentença para excluir o período de 29/04/1995 a
01/06/1998. Considerando a nova redação da Súmula 09, sobre a qual
foram tecidas considerações nos itens anteriores, entendo que deve ser
negado provimento ao pedido da parte autora. 14. 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). 15. Em face de
todo o exposto, e nos termos da fundamentação, tenho que o pedido
nacional de uniformização de jurisprudência formulado pela parte autora
deve

ser

conhecido

e

improvido.

(TNU

-

PEDILEF

50479252120114047000, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO
DA ROCHA, Data da Decisão: 19/11/2015, Fonte/Data da Publicação:
DOU 05/02/2016, PÁGINAS 221/329).
Ademais, verifico que a Turma Regional de Uniformização já tem posição
sedimentada sobre a matéria objeto do Pedido de Uniformização interposto,
consoante do julgado abaixo colacionado:
PROCESSO 0505164-14.2015.4.05.8300
DECISÃO
Trata-se de agravo de decisão que negou seguimento a incidente de
uniformização de jurisprudência.
A questão cinge-se na descaracterização de risco em razão de utilização de
EPI eficaz.
Verifico que a matéria já foi apreciada nesta TRU nos autos do Processo
0500760-30.2014.4.05.8307, Relator o Juiz Federal Sérgio José Wanderley
de Mendonça, julgado na sessão de 07/03/2016, cuja ementa transcrevo
abaixo:
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“INCIDENTE

DE

UNIFORMIZAÇÃO

REGIONAL

DE

JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE
NOCIVO ELETRICIDADE. USO DE EPI. ENTENDIMENTO DO STF.
ARE 664335. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.”
Sendo assim, não há como se conhecer do incidente, haja vista que ficou
assentado que tal pretensão está condicionada à reapreciação de prova,
providência incabida nesta instância.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
Intimem-se.
Recife, (data supra).
Des. Federal PAULO MACHADO CORDEIRO,
PRESIDENTE DA TRU – 5ª REGIÃO.
Tendo em vista o exposto, INADMITO o Pedido de Uniformização
Regional.
Intimem-se.
Recife, data da movimentação.
PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO
Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal
No mesmo sentido foi a decisão recorrida:

Cuida-se de agravo contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização
regional interposto pela parte autora em face de acórdão da 1ª TR/PE, sob o
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fundamento de que recurso implica reexame de matéria fática (Súmula nº
42, da TNU).
O acórdão impugnado reformou parcialmente a sentença, condenando o
INSS a computar o período especial de 01/11/1988 a 31/05/1989 na
aposentadoria por tempo de contribuição da autora.
A recorrente sustenta, em síntese, que o EPI não é eficaz frente ao risco
biológico, sendo presumida a nocividade referente aos períodos de
03/12/1998 a 05/07/2016. Colaciona paradigma da TR/SE (050026115.2015.4.05.8500), alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
No caso dos autos, o colegiado verificou que o PPP (anexo 12) indica a
utilização de EPI eficaz no período de 01/10/1998 a 25/10/2016, portanto as
atividades desempenhadas durante tal interregno não podem ser
caracterizadas como especiais.
A matéria já se encontra pacificada no âmbito da Turma Nacional de
Uniformização, diante do entendimento consagrado no Colendo Supremo
Tribunal Federal 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. Confira-se o
julgado; “verbis”:
“PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA.
ATIVIDADE COM EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES.
FORNECIMENTO DE EPI. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO
POSICIONAMENTO DA TNU EM FACE DA DECISÃO DO STF NO ARE
N.' 664.3 35 NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SE
O EPI FOR REALMENTE CAPAZ DE NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE,
NÃO HÃ MAIS RESPALDO CONSTITUCIONAL AO RECONHECIMENTO
DO TEMPO ESPECIAL. SITUAÇÃO PARTICULAR DO RUÍDO.
1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência
veiculado pela parte autora em face de acórdão exarado pela Terceira
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do
Estado do Paraná, que negou provimento ao seu recurso inominado, dando
provimento ao interposto pelo INSS. Em seu recurso, a parte autora
argumenta que a atividade da autora – laborada nos períodos entre
29/04/95 a 01/06/98 e 02/06/1998 a 12/02/2004 - não foram
considerados especiais em razão do uso do EPI eficaz e, por este motivo,
não restou cabalmente demonstrada a exposição aos agentes biológicos
infectocontagiantes de modo habitual e permanente. 2. Aponta como
paradigma julgado desta TNU (2008.72.54.006111-0). O Min. Presidente
deste colegiado admitiu o pleito nacional de uniformização. 3. O(s)
paradigma(s) mostra(m)-se válido(s) para o conhecimento do incidente. 4.
Inicialmente, é importante destacar que esta Turma Nacional de
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Uniformização possui a Súmula 09 com o seguinte teor: O uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. Em vários precedentes, a TNU inclusive tem
ampliado o alcance da Súmula 09 para outros agentes insalubres. Dentre
outros argumentos, consignou-se que para fins previdenciários a
insalubridade teria fundamentos diversos dos que são previstos no Direito
do Trabalho, bem como o fato de que a aposentadoria especial teria uma
natureza compensatória. Contudo, em face da decisão proferida pelo STF
no ARE n.º 664.335, na sistemática da Repercussão Geral, entendo
necessário alinhar o entendimento desta Turma de Uniformização. 5. Nesta
decisão paradigmática, o que estava em jogo era a possibilidade de o
direito à aposentadoria especial pressupor ou não a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde. Após o seu julgamento, foram
fixadas duas teses: i) 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; ii) 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. 6. Nesta
matéria, majoritariamente, o Poder Judiciário construiu uma posição
favorável ao segurado, fundamentada na experiência prática de que não
bastava apenas fornecer o EPI, sendo necessária a fiscalização quanto a
sua real eficácia e a sua substituição periódica. Ademais, frisou nossa
Corte Suprema 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. De fato, muitas vezes, a
informação lançada nos formulários era genérica e pouco verossímil, pois
nos termos das NR-02 do MT só poderá ser posto à venda ou utilizado o
EPI com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho
do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas nos casos em que não há dúvida
sobre o equipamento de proteção individual atender a todos os requisitos
legais e eliminar as consequências dos agentes nocivos, as conclusões do
STF foram no sentido de que se o EPI for capaz de neutralizar a
nocividade, não haveria respaldo constitucional à aposentadoria especial.
7. No ARE n.º 664.335, o Supremo Tribunal Federal expressamente debateu
o sentido e o alcance da Súmula 9 desta Turma de Uniformização (destaco
os parágrafos 22 a 53 do voto do Ministro Barroso e os debates que foram
travados a seguir). Penso que a razão que inspirou a edição da Súmula foi
o consenso que a comunidade jurídica e científica de que, no caso do ruído,
não há equipamentos de proteção capazes de impedir este agente de afetar
a saúde do trabalhador. O STF reconheceu a necessidade de continuar
tratando o ruído e forma diferenciada, tanto que fixou a segunda tese. E
nesta tese consagra que o direito ao reconhecimento do tempo especial é
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devido, mesmo que exista declaração do empregador, por que no atual
estágio tecnológico não existem EPIS verdadeiramente eficazes para o
ruído. Mas se no futuro eles vierem a eliminar a insalubridade, então não
haverá direito ao reconhecimento do tempo como especial. 8. Depois dos
debates que se seguiram, o Ministro Terori – que inicialmente entendia não
haver questão constitucional relevante para se apreciada pelo STF - se
convenceu de que o STF estava mudando o entendimento da Súmula 9 da
TNU e que, nas instâncias ordinárias, tanto a sentença quanto o acórdão
assentaram que o equipamento não era eficaz e por isso, concordou em
negar provimento ao recurso do INSS por esse fundamento. A decisão do
STF ficou assim ementada: 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 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 voltarse 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
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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,
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
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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, 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 / SC, Tribunal
Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe-029, DIVULG 11/02/2015, PUBLIC 1202-2015) (grifei) 9. Penso, por conseguinte, que a TNU deverá alterar, em
breve a redação da Súmula 09, em conformidade com a doutrina construída
pelo STF na decisão apontada. Porém, como o incidente não versa
especificamente sobre o agente ruído, e melhor que isto seja feito em outra
oportunidade. 10. Com base na posição que triunfou no STF, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há mais respaldo
constitucional ao reconhecimento do tempo especial. Ancorado nesta
premissa, passo ao exame do presente incidente. Transcrevo o voto
divergente, que foi o vencedor: VOTO DIVERGENTE Dispensado o
relatório, nos termos dos artigos 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, combinado
com o artigo 1º, da Lei nº 10.259/2001. Trata-se de recursos contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de revisão da
renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por tempo de
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contribuição, desde a data do requerimento administrativo (22/08/2005),
mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial, para fins de
conversão em tempo de serviço comum, nos períodos de 19/05/1985 a
19/07/1985, 24/07/1985 a 09/05/1986, 10/06/1986 a 10/07/1986,
26/07/1986 a 05/08/1986 e 18/08/1994 a 01/06/1998; bem como julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual,
em relação aos períodos de 10/11/1986 a 22/09/1987, 01/04/1988 a
30/06/1990 e 01/07/1990 a 31/01/1994. O INSS alega, em razões de recurso
(evento 77 - REC1), que é indevido o reconhecimento do período de
29/04/1995 a 01/06/1998. A parte autora postula, em razões recursais
(evento 78 - REC1), o enquadramento como especial dos períodos de
12/02/1973 a 10/12/1973, 12/02/1974 a 12/12/1974, 15/02/1975 a
15/02/1976, 14/02/1978 a 31/08/1978, 11/08/1986 a 28/10/1986 e
02/06/1998 a 12/02/2004. Sustenta que implementa os requisitos legais
exigidos para obter benefício de aposentadoria especial. O nobre Relator
apresentou voto no sentido de negar provimento aos recursos, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos. No entanto, em que pese o
merecido respeito ao posicionamento assumido pelo Juiz Federal Relator,
ouso manifestar divergência apenas quanto ao pedido de enquadramento do
período de 29/04/1995 a 01/06/1998 como especial (recurso do INSS). De
outro lado, acompanho o Relator quanto à improcedência do pedido de
reconhecimento da especialidade da atividade exercida nos períodos de
14/02/1978 a 31/08/1978, 11/08/1986 a 28/10/1986 e 02/06/1998 a
12/02/2004 (Recurso da Parte Autora). Período de 29/04/1995 a
01/06/1998 (Recurso do INSS) Para comprovar a especialidade da
atividade laborativa exercida no período de 29/04/1995 a 01/06/1998,
foram apresentados os seguintes documentos: a) Perfil Profissiográfico
Previdenciário (evento 9 - FORM45 e FORM46) reportando ao exercício
da atividade de Atendente de Enfermagem, no setor de Enfermaria, no
período de 18/08/1994 a 12/02/2004, junto ao Hospital e Maternidade
Santa Izabel S/C Ltda. Consta que a segurada realizava 'atendimento aos
pacientes internados, quanto à medicação, higiene, banhos e mudança de
decúbito. Executar atividades de limpeza e desinfecção de materiais. De
forma habitual e permanente'. Consta ainda que havia exposição a agentes
biológicos e o uso de EPI eficaz; b) Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA, de 08/1999, do Hospital e Maternidade Santa Izabel
S/C Ltda. (evento 27 - LAU13 a LAU22), constando que 'o ruído avaliado
em nenhum local ultrapassou o limite máximo de exposição diária definido
por norma que é de 85 dB(A), para uma jornada de 8:00hs/dia' (LAU17) e
que 'da área de saúde, para as atividades que envolvem agentes biológicos,
a insalubridade é avaliada qualitativamente, assegurando o adicional de
20% do salário mínimo, para os trabalhadores em enfermagem geral,
manutenção, lavanderia, serventes e empregados em laboratório. Sendo que
para os trabalhadores em setores de isolamento de doenças infectocontagiosas e laboratório anatomopatológicos, é assegurado o adicional de
40% do salário mínimo' (LAU18). Consta ainda que 'os riscos biológicos
estão controlados através de procedimentos internos do hospital, com a
contratação de enfermeira padrão, para coordenação da área de Infecção
Hospitalar e Controle de Qualidade' (LAU18); c) Programa de Controle
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Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, de 10/2000, do Hospital e
Maternidade Santa Isabel S/C Ltda. Cumpre anotar inicialmente que a
atividade de Atendente de Enfermagem não se enquadra nas categorias
profissionais relacionadas na legislação previdenciária, em relação às
quais é possível a presunção da exposição a agentes nocivos, pois o Código
2.1.3, do Anexo II ao Decreto nº 83.080/79, exige a comprovação da
exposição a agentes biológicos. Os elementos de prova trazidos aos autos,
no entanto, não permitem o reconhecimento da especialidade da atividade
desempenhada no período de 29/04/1995 a 01/06/1998, pois não restou
cabalmente demonstrada a exposição aos agentes biológicos infectocontagiantes de modo habitual e permanente. O simples fato de trabalhar
em ambiente hospitalar não assegura, por si só, à parte autora o direito ao
reconhecimento da especialidade da atividade exercida, pois não expõe o
trabalhador à condição excepcional de trabalho. Ademais, as atividades
exercidas pela autora incluem realização de tarefas que não a expunham a
contaminação, uma vez que nem todos os pacientes atendidos são
portadores de moléstia infecto-contagiosas, capazes de colocar em risco a
saúde da parte autora. Nessas condições, é indevido o enquadramento do
período de 29/04/1995 a 01/06/1998 como especial. O INSS, portanto,
deverá realizar nova contagem de tempo de contribuição, nos termos da
decisão desta 3ª Turma Recursal, e revisar a renda mensal inicial do
benefício da parte autora, observada a regra do artigo 122, da Lei nº
8.213/91. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (Lei nº 9.099/95, artigo
55). A execução dessa verba deverá ficar suspensa enquanto estiver
presente a condição de beneficiário da justiça gratuita. Ante o exposto, voto
por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 11. Em ambos os períodos,
29/04/95 a 01/06/98 e 02/06/1998 a 12/02/2004, a tese da parte autora é
que as instâncias ordinárias contrariam o entendimento da TNU, pois
analisando as provas constantes dos autos, concluíram que o equipamento
de
proteção
individual
utilizado
pela
parte
autora
foram eficazes, descaracterizando a atividade nociva à sua saúde.
Transcrevo parte da sentença: Para o período de 02/06/98 a 12/02/04, a
improcedência do pedido é medida que se impõe. Isso porque o uso de EPI
eficaz descaracteriza a especialidade a partir de 02/06/98, desde que haja
prova técnica confirmando que o uso do EPI’s atenua, reduz ou neutraliza a
nocividade do agente a limites legais de tolerância, nos termos da OS
INSS/DSS 600/98 (TRF4. APELREEX 2005.71.00.026215-0, Relator
Francisco Donizete Gomes, D.E. 27/01/2011). Ressalte-se que a Lei nº
9.732 de 11/12/98 impôs a obrigatoriedade do uso dos EPI’s. No caso, a
empresa empregadora avaliou a nocividade das atividades desenvolvidas
pela autora e considerou amenizada a exposição aos agentes biológicos
pelo uso efetivo dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s. É o que
se extrai do item 15.7 do PPP apresentado (evento 09, FORM45).
Outrossim, em resposta à determinação judicial, o Hospital e Maternidade
Santa Izabel informou a orientação, disponibilização e o uso efetivo
dos EPI’s, que consistiam em luvas e máscaras cirúrgicas, e esclareceu que
mesmo em momento anterior ao documento apresentado já havia a
utilização dos EPI´s. Vale ressaltar que, no entender deste Juízo, a
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utilização de EPI somente não descaracteriza a natureza especial das
atividades em se tratando de agente físico ruído, diante da peculiaridade
que envolve os protetores auriculares e a ausência de prova cabal de
atenuação nos níveis de ruído informados pelos fabricantes, o que, aliás,
está em consonância com a redação da súmula nº 09 da Turma Nacional de
Uniformização dos Julgados dos Juizados Especiais Federais. 13 O
acórdão da Terceira Turma Recursal dos JEFs do Paraná manteve a
sentença por seus próprios fundamentos, quanto ao lapso de 02/06/1998 a
12/02/2004 e reformou a sentença para excluir o período de 29/04/1995 a
01/06/1998. Considerando a nova redação da Súmula 09, sobre a qual
foram tecidas considerações nos itens anteriores, entendo que deve ser
negado provimento ao pedido da parte autora. 14. 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). 15. Em face de
todo o exposto, e nos termos da fundamentação, tenho que o pedido
nacional de uniformização de jurisprudência formulado pela parte autora
deve
ser
conhecido
e
improvido.”
(TNU,
PEDILEF
nº
50479252120114047000, Rel. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha,
DOU de 5-2-2016).
Infere-se, pois, que o reconhecimento da especialidade 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 ao enquadramento, tal como consignado do acórdão
recorrido, sendo o caso de incidência da 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”.
Do exposto, infere-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância
com o entendimento fixado pela TNU, sendo o caso, pois, de incidência da
Questão de Ordem nº 13, da TNU.
Com efeito, a via escolhida pelo recorrente não se mostra adequada, uma
vez que ataca a decisão a fim de rediscutir as provas constantes dos autos,
providência incabível nesta modalidade incidental (Súmula nº 42 da TNU).
Sob o influxo de tais considerações, nego provimento ao agravo.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Élio Siqueira Filho
Presidente da TRU – 5ª Região”

O acórdão que decidiu o recurso inominado se deu nos termos seguintes:
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“(…)Insurge-se a parte autora: a) contra a ausência de concessão da justiça
gratuita; b) contra a ausência de cômputo do período de contribuição de e
01/11/1988 a 10/07/1990, laborado para a Clínica Materno Infantil.; c) que
no período de 03/12/1998 a 05/07/2001 o EPI não foi eficaz.
(…)
Em relação ao terceiro argumento, observo que a parte autora está se
insurgindo contra prova documental por ela própria trazida aos autos,
adotando comportamento contraditório. Além disso, consta do PPP (anexo
12, pg.1, campo observações), ao contrário do quanto afirmado pelo autor,
que o segurado utilizava protetor facial, capote e máscara descartável, e não
apenas luva, de modo a confirmar que o EPI era eficaz.
Ademais, não consta no LTCAT contido no anexo 12 a informação expressa
de que o EPI não era eficaz, de forma a contradizer o PPP. Por essas razões,
deve ser considerada a informação constante no PPP.
Recurso da parte autora parcialmente provido. Sentença reformada
para condenar o INSS a computar o período especial de 01/11/1988 a
31/05/1989 na aposentadoria por tempo de contribuição da parte
autora. Sentença mantida em relação aos demais termos. (…) ”

Creio que não merece reparo a decisão recorrida, considerando o entendimento de
origem no sentido de que o uso de tais equipamentos, no caso concreto, não seria
realmente eficaz. Entender o contrário pressuporia necessário reexame de provas, o que
é incabível na via estreita deste incidente (Súmula 42 da TNU).
Ademais, o paradigma trazido, oriundo da Turma Recursal de Sergipe, não serve à
demonstração da divergência no caso.
Com efeito, no processo 0500261-15.2015.4.05.8500, a Turma Sergipana deu
interpretação mais flexível aos conceitos de habitualidade e permanência quando
se estiver diante de agentes biológicos, destacando-se ainda que a insalubridade
gerada por tais agentes é de ser aferida de modo qualitativo e não quantitativo.
Todavia, em que pese isto, aquela Egrégia Turma Recursal não se pronunciou, em
qualquer momento, acerca da eficácia ou não em tese de EPIs para afastar o risco
de contaminação do segurado por tais agentes, o que demonstra que o paradigma
escolhido não se presta à demonstração da divergência na espécie. Confira-se
trecho do julgado que expõe suas razões de decidir:
“(...)
Quanto à análise da habitualidade e permanência em casos de exposição
aos agentes biológicos, tenho partilhado do seguinte entendimento, verbis:
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(...) 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. (Recurso Inominado 0501194-85.2015.4.05.8500, Data de
Julgamento; 16/09/2015).
Em reforço ao quanto exposto no tópico anterior, tanto a NR 15, quanto a
IN 77/2015, estabeleceram dois tipos de avaliação para caracterização da
atividade exercida em condições especiais por exposição à agente nocivo:
1) qualitativo – quando a nocividade presumida independentemente de
mensuração, bastando a constatação pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da
Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS;
2) quantitativo – quando a nocividade considerada pela ultrapassagem dos
limites de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da
NR-15 do MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da
concentração consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de
trabalho.
No caso em exame, tratando-se de agente biológico, a avaliação é
qualitativa.
3. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
inominado.
Sem custas. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios no
257

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 20, § 1o do CPC c/c a Súmula n.o 111 do STJ. É como voto.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, decide a Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe:
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do votoementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado. Participaram do julgamento: Edmilson da Silva Pimenta
(Suplente da 1° Relatoria), Fábio Cordeiro de Lima (Relator e Presidente),
Marcos Antonio Garapa de Carvalho (Titular da 3° Relatoria).
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA Juiz Federal - 2a Relatoria da TRSE

Assim, por razões diversas (QOs 13 e 22 e Súmula 42, todas da TNU), não merece
provimento o agravo.
Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.

Recife, 18 de março de 2019.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno no
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira –
Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo –
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
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Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

67. 0510435-33.2017.4.05.8300
Recorrente: Sérgio Silvanio de Farias
Advogado: Defensoria Pública da União (DPU)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira

EMENTA

1) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA TRU.
DESNECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS E FATOS. COTEJO
ANALÍTICO
DEVIDAMENTE
EFETUADO.
DIVERGÊNCIA
NA
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL DEMONSTRADA. AGRAVO
PROVIDO PARA CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO;
2) ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MORA NA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA ADMINISTRATIVA. PRIVAÇÃO DO SEGURADO DE ACESSO A
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BENEFÍCIO A QUE FAZ JUS POR PERÍODO RELEVANTE. PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO POR PERÍODO SUPERIOR ÀQUELE DA
APONTADA INCAPACIDADE, A FIM DE CONTEMPLAR O PERÍODO ENTRE A
DCB APURADA E A DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DEMANDA COMO
FATO GERADOR E CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO A OCORRÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORAL, NÃO SENDO POSSÍVEL A PRORROGAÇÃO, À
MÍNGUA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL, POR FORÇA DE MORA DA
ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE DESTA TRU NO
PROCESSO 0513303-18.2016.4.05.8300;
3) O SIMPLES ATRASO NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA
NÃO CARACTERIZA MOTIVO SUFICIENTE PARA GERAR DANO MORAL,
DEVENDO HAVER, NO CASO CONCRETO, RAZÕES OUTRAS QUE, A PARTIR
DO ATRASO, SEJAM CAPAZES DE ENSEJAR DANO QUE SE ALEGA EXISTIR;
4) EM SITUAÇÕES QUE TAIS, NÃO PODE O SEGURADO TRANSFERIR AO
INSS A RESPONSABILIDADE PELO SEU NÃO RETORNO AO TRABALHO, DE
ONDE PODERIA RETIRAR O SALÁRIO NECESSÁRIO AO SEU SUSTENTO.
UMA VEZ SUPERADO O ESTADO DE INCAPACIDADE LABORAL, FAZ JUS A
PARTE AO RETORNO ÀS SUAS FUNÇÕES, NÃO HAVENDO NECESSIDADE
DE AGUARDAR PRONUNCIAMENTO DO INSS. EVENTUAL RECUSA DO
EMPREGADOR DEVE SER APRECIADA NA SEARA PRÓPRIA, QUAL SEJA, A
JUSTIÇA DO TRABALHO, NÃO TENDO RELAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA;
5) PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
VOTO
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão do Exmo. Sr. Presidente
desta Turma de Uniformização que foi proferida nos termos seguintes:
"
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o pedido regional de
uniformização, interposto pela parte autora em face de acórdão da 2ª TR/PE,
com fundamento na Súmula nº 42, da TNU.
O acórdão manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de
pagamento de atrasados de auxílio-doença e de indenização por danos
morais.
O agravante sustenta fazer jus ao benefício previdenciário e a indenização
por dano moral. Colaciona paradigma da TR/SE (050608603.2016.4.05.8500), alegando atender aos requisitos dispostos no artigo 14,
da Lei nº 10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
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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.
Observo que o colegiado julgou improcedente o pedido autoral com base
nas provas constantes nos autos, tendo concluído não ter o autor direito aos
valores atrasados do benefício em razão de ter a incapacidade perdurado por
apenas 30 dias após a cirurgia, sendo o autor devidamente ressarcido.
Outrossim, entendeu a Turma Recursal que “(...) eventual demora na
realização da perícia administrativa não acarretou prejuízo ao demandante,
visto que ele já havia recuperado sua capacidade laborativa em data bem
anterior ao exame pericial. Por conseguinte, ausente a alegada conduta
ilícita da parte ré, incabível a reparação por dano moral”.
Da leitura do texto supra, conclui-se que a matéria discutida não pode ser
apreciada em sede de incidente de uniformização, posto cuidar-se de
questão de fato, tendo o entendimento sido firmado com base nas provas
constante dos autos.
Logo, a pretensão da 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).
Forte nessas razões, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão que
inadmitiu o incidente de uniformização regional de jurisprudência.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Élio Siqueira Filho
Presidente da TRU – 5ª Região"
2. No pedido de uniformização, a parte autora alega que há divergência de entendimento
entre a Segunda Turma Recursal de Pernambuco, de cujo o acórdão se está a recorrer, e
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a Turma Recursal de Sergipe, haja vista que, enquanto o acórdão recorrido entendeu
pela impossibilidade de pagamento de benefício pela simples demora na realização de
perícia administrativa, sendo o benefício devido apenas pelo período de incapacidade,
não sendo ainda tal fato capaz ainda de gerar dano moral, a Turma sergipana considerou
que o segurado faz jus ao pagamento de benefício no período entre a data de
cancelamento apurada administrativamente e a data de realização da perícia, sendo
ainda a demora no exame médico do segurado capaz de gerar dano moral indenizável.
3. Pois bem. Penso que o agravo interno deve ser provido.
4. Ressalto que este Turma Regional, em sessão ocorrido em 18 de dezembro de 2018,
enfrentou caso semelhante no processo n. 0513303-18.2016.4.05.8300, tendo decidido,
por maioria, o seguinte:
"
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 AUXÍLIO-DOENÇA 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
EXTRA-PATRIMONIAL 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:
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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:
“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 CID-10: 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 pósoperatória 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
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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 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 auxíliodoença 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,
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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 capacidade
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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
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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.
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:
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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. 132133).
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, 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.
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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.
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
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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 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
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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
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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, 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 – 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."

5. Na linha do precedente desta Turma citado, penso que o incidente de uniformização
deve ser conhecido, pois há aqui identidade fática (atraso na marcação de perícia
administrativa e reconhecimento de incapacidade apenas pretérita) e divergência na
aplicação do direito material (enquanto o acórdão recorrido entende que não é possível
postergar a data de cancelamento do benefício unicamente em função de atraso pericial,
não havendo ainda que se falar em dano moral, considerando que a incapacidade cessou
em período bem anterior à realização da perícia, a decisão da Turma de Sergipe
trazida como paradigma entende: a) pela necessidade de prorrogação do benefício até a
data da perícia administrativa, independentemente do período de incapacidade; b) o
atraso na perícia é passível de gerar dano moral, ainda que a incapacidade tenha se
encerrado antes da perícia).
6. Dou, pois, provimento ao agravo, para conhecer do incidente de uniformização.
7. Quanto ao mérito do incidente, creio que, quanto ao ponto atinente à
possibilidade ou não de prorrogação do benefício por incapacidade pelo período
que vai da data de cancelamento apurada administrativamente e a data de
realização da perícia, esta Turma já se pronunciou a respeito no precedente citado,
para concluir pela impossibilidade de pagamento de benefício para além do período
reconhecido como de incapacidade laboral. Assim, em respeito ao entendimento deste
Colegiado, com o qual concordo, por entender que o período de recebimento do
benefício está atrelado ao período de incapacidade laboral, não sendo possível sua
extensão para além desse período, nego provimento ao pedido de uniformização no
ponto.
8. Quanto ao tema da ocorrência ou não de dano moral decorrente do atraso na
perícia, o douto relator, naquele julgamento, admitiu, em tese, a possibilidade de sua
ocorrência desde que houvesse atraso relevante e a parte tivesse reconhecido o
direito ao benefício do qual foi privada por tempo substancial. Confira-se, a
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propósito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão, da lavra do eminente Juiz
Bruno Leonardo Câmara Carrá:

" 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.
[...]
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 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."
9. Todavia, no precedente acima mencionado, entendeu-se por ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, tendo em consideração que, em um caso,
o benefício não foi deferido por ausência de incapacidade, já no outro, o benefício fora
deferido por tempo inferior àquele que transcorreu entre o requerimento e a data da
perícia administrativa.
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10. Neste processo, penso que, como já relatado, as situações fáticas são idênticas,
havendo divergência apenas quanto aos efeitos jurídicos advindos dessa moldura
fática.
11. Na espécie, o autor foi privado do acesso ao benefício indevidamente por cerca de 3
(três) meses , pois requereu o benefício em 26 de janeiro de 2016 e só teve o benefício
deferido em 11 maio daquele ano, sendo que o INSS dispõe de 45 (quarenta e cinco
dias) para pagar o benefício previdenciário (Lei 8213, art. 41-A, §5o.)
12. Em que pese o substancioso voto do relator emitido no julgamento desta TRU no
processo acima mencionado, peço vênia para expor entendimento em sentido diverso e
o faço na crença de que os fundamentos emanados quando do voto emitido no julgado
anterior desta Turma acerca da matéria não consubstanciam ratio decidendi daquele
julgado, mas simples obiter dictum, considerando que, no capítulo atinente ao dano
moral, decidiu-se, diante da ausência de similitude fática entre o julgado recorrido
e o paradigma, por não conhecer do pedido de uniformização. Logo, todos os
fundamentos que giram em torno de saber se o atraso na perícia administrativa,
por si, gera dano moral não configuram razão de decidir a rigor, pendendo, pois,
no ponto, o pronunciamento de mérito desta Turma Regional sobre a matéria.
13. Passando ao exame do mérito da questão, penso que o simples atraso na realização
de perícia administrativa não caracteriza motivo suficiente para gerar dano moral,
devendo haver, no caso concreto, razões outras que, a partir do atraso, sejam
capazes de ensejar dano que aqui se alega existir.
14. Com efeito, como bem exposto na sentença e no acórdão proferido nestes autos, “De
fato, houve um lapso temporal superior ao entendido como limite entre a data do
requerimento administrativo e a realização da perícia. No entanto, em tais situações a
parte que se sentir lesada deve buscar o judiciário, visto que a marcação da perícia em
prazo superior a 45 dias é entendida pela jurisprudência como um indeferimento
administrativo, dando azo, assim, ao pleito judicial.
15. Em outras palavras, a consequência jurídica do atraso em si considerado – isto é,
desacompanhado de circunstâncias outras que atribuam ao caso contornos mais
graves – é o reconhecimento do interesse de agir para acessar o Poder Judiciário, seja
para, com base no direito à duração razoável do processo, postular o andamento do
processo administrativo, seja para postular o benefício diretamente, não podendo a parte
daí extrair diretamente a responsabilidade civil do INSS pela suposta prática de dano
moral.
16. É certo que a demora abusiva na análise administrativa do benefício aliada a fatos
outros devidamente demonstrados pode, sim, ter o condão de permitir o
reconhecimento de dano moral, mas não se pode concluir que a simples ausência de
resposta no prazo desejado ou legalmente previsto pela Administração tenha esse poder.
17. Mutatis mutandis, creio que se aplica aqui o entendimento da Turma Nacional de
Uniformização no sentido de que o indeferimento de benefício previdenciário ou seu
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cancelamento não implica, in re ipsa, dano moral, devendo ser apuradas as
circunstâncias do caso concreto. Confira-se:
PREVIDENCIÁRIO.
INDEVIDO
INDEFERIMENTO
DE
PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ACÓRDÃO DE ORIGEM
QUE, SEM JUSTIFICAR O CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS
AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM 20.
1. Trata-se de incidente de uniformização interposto pelo INSS em face do
acórdão que, reformando a sentença, julgou procedente o pedido consistente
na condenação da ré em danos morais pela indevida cessação do benefício
previdenciário. 2. Em seu incidente de uniformização, sustenta divergência
entre o aresto recorrido e a jurisprudência das Turmas Recursais das Seções
Judiciárias dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito
Federal e Rio de Janeiro que, em síntese, reconhecem que a cessação
indevida do benefício de previdenciário não gera, por si só, o dever de
indenizar, sendo imprescindível a demonstração dos danos morais sofridos.
Aduz o recorrente que o mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 3. Nos termos
do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais
de diferentes regiões na interpretação da lei ou em contrariedade à
jurisprudência dominante do STJ ou TNU. 4. Por seu turno, dispõe a
Súmula 42 da TNU: Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato. 5. Do cotejo entre o acórdão
combatido e os julgados paradigmas, observo que está caracterizada a
divergência de entendimento quanto ao direito material posto. Isto porque se
partiu do mesmo fato (cessação indevida de benefício previdenciário com
posterior restabelecimento) para se chegar a conclusões jurídicas
divergentes (substrato do incidente). 6. No aresto recorrido entendeu-se que:
Com efeito, o auxílio-doença tem por objetivo proporcionar renda ao
trabalhador enfermo, sendo inegável a sua natureza alimentar. A perícia
médica comprovou que a parte autora viu-se privada de referida renda em
um momento em que passava por situação de doença e inegável insegurança
econômica. Por tais fundamentos, devido o ressarcimento dos danos morais
sofridos, assim definido como o a dor e sofrimento decorrentes do fato.
Enquanto que, num dos julgados paradigma o entendimento foi o de que:
No que concerne à pretensão recursal do autor, não merecem prosperar as
razões aduzidas. O dever de indenizar se perfaz com existência do dano e o
nexo de causalidade entre o dano e o fato. No caso em apreço, o autor não
comprovou a ocorrência efetiva dos danos morais, imprescindível à
condenação pleiteada. Com efeito, o simples fato do autor ter tido o seu
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benefício cessado indevidamente , não enseja a ocorrência de dano moral,
na medida em que não restou comprovada a lesão à sua honra ou à sua
imagem, bem como qualquer reflexo no psíquico do indivíduo,
considerando-se, inclusive, que o autor é portador de problemas
psiquiátricos. 7. Destaco que o STJ já reconheceu o dever jurídico de
indenizar o segurado quando, a luz do conteúdo fático-probatório dos autos,
o juízo a quo concluiu que o indeferimento do pedido de prorrogação do
auxílio-doença foi indevido gerando o direito, no caso específico, a dano
moral.
Nesse
sentido:
PREVIDENCIÁRIO.
INDEVIDO
INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REVISÃO DA
CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em
que a Corte de origem analisou o conteúdo fático-probatório dos autos e
concluiu que o indeferimento do pedido de prorrogação do auxílio-doença,
em setembro de 2007, foi indevido, considerando-se que o laudo pericial
demonstrou claramente "a progressão da doença (neoplasia maligna do
encéfalo sem cura disponível) e a necessidade de o segurado realizar uma
segunda cirurgia em janeiro de 2008, em razão do seu agravamento". Diante
desse quadro e, considerando que o segurado necessitou da ajuda de
terceiros para sua subsistência e de sua família, que passou por dificuldades
financeiras, com risco de despejo, ante a negativa do pagamento do
benefício, durante a grave enfermidade de que padecia o segurado, o pedido
de condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais foi
julgado procedente. II. Concluiu o Tribunal a quo que, "a somar-se à prova
documental, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o segurado
Alécio demandava cuidados especiais enquanto estava enfermo, bem como
que seus familiares necessitaram do auxílio de terceiros para arcar com seu
sustento no transcorrer do infortúnio, inclusive com o risco de serem
despejados. Ou seja, observa-se que, além de conviverem com a dor de uma
enfermidade incurável, tiveram que passar por privações financeiras durante
lapso temporal de 6 meses. Logo, revela-se reprovável a conduta do INSS
de cancelar o benefício de auxílio-doença anteriormente concedido,
deixando o segurado e sua família sem qualquer renda durante um período
extremamente delicado, em que o primeiro lutava contra enfermidade de
inquestionável gravidade. (...) a parte autora comprovou dor, angústia e
sofrimento relevantes com a cessação do benefício previdenciário em
momento delicado, no qual o segurado, portador de câncer agressivo que
estava progredindo, tanto que necessitava realizar uma segunda cirurgia, e
impossibilitado de laborar, teve o auxílio-doença cancelado. Via de
conseqüência, a renda da família, que é humilde, foi suprimida pelo lapso
temporal de aproximadamente seis meses, necessitando do auxílio de
terceiros para sobreviver, como comprovado pela prova oral". III. Assim
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sendo, conclusão em sentido contrário - no sentido de que a parte autora não
teria comprovado dor, angústia e sofrimento relevantes, surgidos do
cancelamento do benefício - demandaria incursão na seara fático-probatória
dos autos, inviável, na via eleita, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ.
IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 519.033/RS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/10/2014, DJe 23/10/2014) 8. Entendo que a mesma linha de raciocínio
deva ser adotada nesta Turma Nacional de Uniformização, qual seja, o
de que, em casos de responsabilidade civil, quando inexistente a
responsabilidade objetiva, deve ser prestigiado o livre convencimento
motivado do juízo a quo no tocante à análise das provas dos autos,
notadamente pelo fato de ser vedado seu reexame em sede de pedido de
uniformização. 9. Todavia, não vislumbro que no caso concreto tenha
havido a ponderação da prova para justificar a condenação da
autarquia. Partiu-se de uma fórmula cerrada, qual seja, o de que o
auxílio-doença tem por objetivo proporcionar renda ao trabalhador
enfermo, sendo inegável a sua natureza alimentar, sendo que a privação
da renda, pela cessação do benefício, gera inegável insegurança
econômica, justificando o ressarcimento dos danos morais sofridos. 10.
Entendo que, a condenação em danos morais em virtude do
cancelamento de benefício previdenciário demanda a fundamentação
no contexto fático-probatório, não havendo presunção de dano pelas
simples cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser
justificada com base nas provas dos autos. 11. Desta forma, tenho que
deve ser anulado o acórdão deste feito, para realização de novo julgamento,
conforme Questão de Ordem nº 20 desta TNU, a seguir transcrita: 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. 12. Pelo exposto,
CONHEÇO do incidente e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
anular o acórdão impugnado, determinando o retorno dos autos ao juízo de
origem, com a finalidade de promover novo julgamento, com adequação ao
entendimento desta TNU, no sentido de que a condenação em danos morais
em virtude do cancelamento de benefício previdenciário demanda a
fundamentação no contexto fático-probatório, não havendo presunção de
dano pelas simples cessação, devendo eventual procedência ou
improcedência ser justificada com base nas provas dos autos. Questão de
Ordem 20 deste Colegiado.
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(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL 00039528120084036306, JUIZ FEDERAL FERNANDO
MOREIRA GONÇALVES, DOU 18/05/2017 PÁG. 99/220.)

18. O acórdão trazido como paradigma expõe como fundamento para o reconhecimento
do dano moral o fato de que o segurado, por força da mora na realização da perícia, fica
sem qualquer renda, “pois nem recebia o salário (em virtude do encaminhamento ao
INSS), tampouco o benefício que lhe era devido”.
19. Com todas as vênias, quanto a isso, tenho que corretos estão os fundamentos
adotados no acórdão recorrido quando aduz que “Ademais, mesmo com a caracterização
da mora, os valores foram pagos. Outrossim, é válido destacar que a incapacidade do
autor cessou 30 dias após a realização da cirurgia, não voltando esse a sua atividade,
após tal período, por sua responsabilidade, não podendo tal fato recair sobre o INSS.
Dessa forma, mesmo considerando que essa conjuntura gerou um aborrecimento ao
demandante, ao meu entender, não implicou um constrangimento exacerbado, capaz de
ensejar o alegado dano moral.”
20. Ainda: “Nada impedia o autor de retornar às suas atividades, apresentando-se à
empresa onde trabalhava. Se seu médico assistente entendia que ele só precisava de
trinta dias de afastamento, não havia motivo justo para que não voltasse ao trabalho,
ainda que não tivesse feito perícia no INSS. Se não o fez foi por sua conta e risco.”
21. Realmente, em situações que tais, não pode o segurado transferir ao INSS a
responsabilidade pelo seu não retorno ao trabalho, de onde poderia retirar o salário
necessário ao seu sustento. Uma vez superado o estado de incapacidade laboral – e a
duração da incapacidade aqui é ponto incontroverso -, faz jus a parte ao retorno às suas
funções, não havendo necessidade de aguardar pronunciamento do INSS, notadamente
quando a empresa em que trabalha possui departamento médico (anexo 9). Eventual
recusa do empregador, aqui não demonstrada, deve ser apreciada na seara própria, qual
seja, a Justiça do Trabalho, não tendo relação com a Administração Previdenciária.
22. Assim, em suma, penso que não merece reforma o julgado recorrido que, com base
na análise soberana dos fatos e provas, entendeu que o atraso na realização da perícia
não configura, por si, dano moral indenizável.
23. Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PARA DAR-LHE
PROVIMENTO E, PASSANDO AO JULGAMENTO DO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
24. É meu voto.
Recife, 18 de março de 2019.
ACÓRDÃO
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A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

decidiu, por maioria, preliminarmente, conhecer do agravo interno,
vencido Dr. Gilton Batista Brito, nesta parte para, no mérito, por
unanimidade, dar provimento ao Agravo Interno, negando-se, contudo,
provimento ao Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência,
nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais
Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de
Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de
Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal
Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o
julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Recife, data supra.

LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria,
preliminarmente, conhecer do agravo interno, vencido Dr. Gilton Batista Brito,
nesta parte para, e, no mérito, por unanimidade, dar provimento ao Agravo
Interno, negando-se, contudo, provimento ao Incidente Regional de Uniformização
de Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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68. 0501711-94.2018.4.05.8303
Recorrente: Shyrleide Gomes Martins
Advogado: José Fabiano Lopes de Oliveira – OAB/PE 000891B
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIVERGÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.
DESNECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS PARA DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL.
AGRAVO
PROVIDO.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADMINISTRATIVO
CONHECIDO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE
ANALISTA DA SEGURIDADE SOCIAL. DESVIO DE FUNÇÃO
CONFIGURADO. DIREITO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. SÚMULA
378 DO STJ. PRECEDENTES DESTA TRU. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO PARA (I) REAFIRMAR A TESE DE QUE, RESTANDO
COMPROVADO QUE O SERVIDOR TITULAR DO CARGO DE TÉCNICO DO
SEGURO SOCIAL DESENVOLVE DE MODO AUTÔNOMO AS ATIVIDADES
LISTADAS NO ART. 6º, I, DA LEI 10.667/2003, RESTARÁ CONFIGURADO O
DESVIO DE FUNÇÃO, FAZENDO JUS O REQUERENTE À PERCEPÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE
À
DIFERENÇA
DE
SUA
REMUNERAÇÃO E A DO CARGO DE ANALISTA, PELO PERÍODO EM QUE
SE CONSTATOU O DESVIO; (II) ANULAR O ACÓRDÃO E DETERMINAR O
RETORNO DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DE ORIGEM PARA
ADEQUAÇÃO DO JULGADO SEGUNDO A PREMISSA ORA FIXADA.
VOTO
1. Trata-se de Agravo interposto pela parte autora em face de decisão do Exmo.
Desembargador Federal Presidente desta Turma Regional de Uniformização que negou
provimento ao Agravo interposto em face de decisão do Exmo. Sr. Presidente da
Terceira Turma Recursal de Pernambuco que inadmitiu Pedido Regional de
Uniformização de Jurisprudência.
2. Indeferido o pedido de retratação pelo Exmo. Desembargador Federal Presidente,
foram os autos remetidos a este colegiado, na forma do §4°, do art. 2° da Resolução n°
347/2015 do Conselho da Justiça Federal.
3. Pois bem. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se incidiu em
desacerto a decisão monocrática recorrida quando negou provimento ao Agravo
interposto em face de decisão Exmo. Sr. Presidente da 3ª TR/PE.
4. A resposta é positiva.
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5. De fato, com todas as vênias, a decisão recorrida, ao negar, abstratamente falando, a
possibilidade de desvio de função quando Técnico do Seguro Social exerce
autonomamente atividades inerentes à análise e concessão de benefícios, por entender,
com base na legislação de regência, que tais atividades também se inserem nas
atribuições do Técnico do Seguro Social, não sendo funções exclusivas de Analista do
Seguro Social, acaba por afrontar decisão desta própria TRU, a exemplo daquela
proferia no Processo 0500563-28.2016.4.05.8106, cuja ementa se vê a seguir:

CLASSE: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
ORIGEM: CE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
REQUERENTE: LEONI PINHEIRO SOUSA
REQUERIDO(A): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
RELATOR: Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito

VOTO-EMENTA
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SEGURIDADE SOCIAL.
COMPROVADO O DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO
DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA DE ORIGEM. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência regional (anexo nº
45) interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela 2ª Turma
Recursal do Ceará (anexo nº 44) que, manteve a sentença, negando provimento
ao recurso inominado da parte autora, não reconhecendo que houve desvio de
função do cargo de técnico do seguro social, para atividades de função de cargo
de analista do seguro social, não tendo direito à percepção das diferenças
salariais.
2. 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.
3. Verifico que a matéria discutida nestes autos, já foi uniformizada por esta
Turma Regional, quando do julgamento do processo nº 050291716.2013.4.05.8305, na 17ª Sessão de Julgamento, a saber:
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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE
ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE ANALISTA DA
SEGURIDADE SOCIAL. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO.
DIREITO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. SÚMULA 378 DO STJ.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, interposto
contra Acórdão da lavra da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de
Pernambuco, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido de
servidor de pagamento de indenização das diferenças remuneratórias
decorrentes de desvio de função.
Alega, em síntese, o recorrente que o acórdão vergastado diverge da
jurisprudência da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, bem como da
Turma Recursal da Paraíba, que reconheceram o direito do servidor à
percepção de indenização por desvio de função, correspondente à diferença
remuneratória existente entre o cargo de Técnico do Seguro Social e o de
Analista do Seguro Social.
Conheço o recurso na medida em que, nos termos do art. 14 da Lei nº
10.259/01, o pedido de uniformização de jurisprudência é cabível quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas
por Turmas Recursais na interpretação da lei.
Com efeito, no caso dos autos observa-se que, apesar de o acórdão recorrido ter
mantido a sentença de improcedência, reconheceu que o autor, investido na
função de Técnico do Seguro Social, vem exercendo de fato atribuições
formalmente descritas como privativas do Analista do Seguro Social, tais
como: despacho concessório de benefício, registro e homologação de atividade
rural, além de entrevista rural, o que caracteriza, formalmente, desvio de
função.
Entretanto, a Turma Recursal entendeu que tal constatação, eminentemente
"formal", não seria suficiente para que fosse reconhecida uma hipótese material
de desvio de função, uma vez que a "transformação do ambiente de trabalho
nas repartições públicas e as peculiaridades da divisão de trabalho no INSS não
podem ser reduzidas apenas à divisão formal prevista em lei, sob pena de
esvaziamento das atribuições do Técnico do Seguro Social", verbis:
(...)Na situação dos autos, foi devidamente demonstrado que o autor vem
exercendo de fato atribuições formalmente descritas como privativas do
Analista Previdenciário, tais como: despacho concessório de benefício, registro
e homologação de atividade rural, além de entrevista rural o que caracteriza,
formalmente, desvio de função.
No entanto, tal constatação eminentemente formal não é suficiente para que
seja reconhecida uma hipótese material de desvio de função. Isso porque a
transformação do ambiente de trabalho nas repartições públicas e as
peculiaridades da divisão de trabalho no INSS não podem ser reduzidas apenas
à divisão formal prevista em lei, sob pena de esvaziamento das atribuições do
Técnico do Seguro Social.
A divisão de atividades em diversos órgãos da Administração Federal, como é
o caso, inclusive, do INSS, vem sofrendo um progressivo temperamento, não
apenas em razão da ampla qualificação individual dos servidores, mas também
do desaparecimento da necessidade de muitas atividades estritamente
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burocráticas, que impõem uma adequação da distribuição funcional do
trabalho.
Com isso, mesmo que uma análise inicial pareça indicar que haveria desvio de
função no ato de um técnico do seguro social desempenhar atividades-fim, os
critérios de razoabilidade e de adequação que também orientam a atividade
administrativa recompõem a legalidade de tal situação, uma vez que estas (as
atividades-fim) representam as únicas atividades efetivamente disponíveis ao
servidor, que do contrário não teria como contribuir com a prestação do serviço
público correspondente.
Assim, caso fosse declarada a ilegalidade da atividade exercida, não restaria
nada ou quase nada a ser feito pelo autor na repartição pública.
Portanto, deixo de reconhecer nessa situação específica situação típica de
desvio de função.(...)
Entendo não assistir razão à Turma de origem.
Com efeito, é cediço que o desvio de função caracteriza-se nas hipóteses em
que o servidor público se encontra no exercício de atribuições distintas
daquelas inerentes ao cargo público em que fora legalmente investido.
É igualmente sabido que, segundo entendimento que predomina em nossos
tribunais, o desvio de função, a despeito de não dar ensejo ao reenquadramento
do servidor no cargo cujas funções estão sendo irregularmente exercidas,
autoriza-lhe perceber a remuneração respectiva, sob pena de locupletamento
ilícito da Administração. De fato, essa tem sido a posição perfilhada no âmbito
do c. STJ, que, inclusive, já sumulou a matéria (Súmula nº 378), in verbis:
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais
decorrentes.
Portanto, não há dúvida quanto ao direito de o servidor em desvio de função
perceber a diferença de remuneração pelo período trabalhado nessa condição,
sob pena de locupletamento ilícito do Estado.
E é exatamente isso que se observa dos autos. Explico.
A Lei 10.667/03, em seu art. 6º, define as atribuições de Analista
Previdenciário e Técnico Previdenciário, denominações posteriormente
modificadas para Técnico do Seguro Social e para Analista do Seguro Social.
As atribuições desses dois cargos, apesar de terem sofrido modificações
legislativas, permaneceram as mesmas em sua essência.
No caso do Técnico do Seguro Social, ele deverá prestar atividade compatível
com o grau de escolaridade exigido para o ingresso na carreira (nível médio),
enquanto que o cargo de Analista do Seguro Social (privativo de nível
superior) terá atribuições específicas, ligadas à atividade-fim do INSS.
Nos moldes do art. 6º, I, da Lei 10.667/2003, são as seguintes atribuições do
cargo de Analista Previdenciário, hoje denominado Analista do Seguro Social:
Art. 6o Os cargos de Analista Previdenciário e Técnico Previdenciário, criados
na forma desta Lei, têm as seguintes atribuições:
I - Analista Previdenciário:
a) instruir e analisar processos e cálculos previdenciários, de manutenção e de
revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários;
b) proceder à orientação previdenciária e atendimento aos usuários;
c) realizar estudos técnicos e estatísticos; e
d) executar, em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências
do INSS;
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De outro modo, para o cargo de Técnico do Seguro Social as atribuições se
limitam a dar suporte e apoio técnico especializado às atividades de
competência do INSS.
No caso dos autos, as atividades desenvolvidas pelo autor transbordando os
limites do cargo de Técnico do Seguro Social, pois superam a tarefa de dar
suporte técnico especializado, enquadrando-se na moldura descritiva das
atividades de Analista.
Isto é, a análise de processos de concessão de benefícios, bem como a decisão
pela concessão ou não desses, atividades estas reconhecidas pela Turma de
origem como desempenhadas pelo recorrente, transbordam os limites
legalmente estipulados para o cargo de Técnico do Seguro Social.
É certo que pela dicção do artigo 6º, II, da Lei 10.667/2003, os Técnicos de
Seguro Social podem muito bem auxiliar um Analista nas tais funções de
decisão de processos e atendimento de segurados, mas não os podem lhes
substituir, realizando tal atividade de modo autônomo, superando o mero
"suporte e apoio técnico especializado".
Nesses termos, há precedentes do TRF da 5ª Região reconhecendo o desvio de
função em caso similar ao presente:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO DO
SEGURO SOCIAL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES INERENTES AO
CARGO DE ANALISTA DO SEGURO SOCIAL. PROVAS
SATISFATÓRIAS DO ALEGADO DESVIO. DIREITO À DIFERENÇA DE
REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REALOCAÇÃO DA
AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
1. Cuida-se de apelação, remessa obrigatória e recurso adesivo de sentença que
julgou procedente o pedido para reconhecer à autora o direito à percepção de
indenização por desvio de função, correspondente à diferença remuneratória
existente entre o cargo de Técnico do Seguro Social, do qual é titular, e o de
Analista do Seguro Social, cujas atribuições exerceu durante muitos anos,
respeitada a prescrição quinquenal.
2. "1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o
servidor tem direito, na forma de indenização, à percepção dos valores
referentes à diferença da remuneração pelo período trabalhado em desvio de
função, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 2. Agravo
regimental não provido." (RE 499898 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160
DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012). O STJ não passou ao largo da
interpretação dada pelo c. STF e editou a Súmula nº 378, com o seguinte teor:
"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais
decorrentes".
3. No entanto, não tem o servidor direito, em hipótese alguma, ao
reenquadramento funcional, sob pena de infringir a norma constitucional que
exige o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos de caráter
efetivo (art. 37, II, da CF).
4. A autora, FABIANA ALVES RAMOS, afirma que, não obstante ter tomado
posse, em agosto de 2003, no cargo de Técnico Previdenciário, de nível médio,
exerceu, desde os primeiros meses de atividade, atribuições compatíveis com o
cargo de Analista Previdenciário, de nível superior. Esses cargos passaram,
depois, a ser denominados de Técnico e Analista do Seguro Social.
284

5. Os documentos carreados aos autos são mais do que suficientes para provar
que a autora sempre exerceu as atividades inerentes ao cargo de nível superior
de Analista do Seguro Social e não aquelas relativas ao cargo no qual tomou
posse, de nível médio (Técnico do Seguro Social). Para tanto, o ofício enviado
pela Gerente da Agência da Previdência Social em Salgueiro-PE à Procuradora
Federal Ticiana Benevides Xavier Correia, em maio de 2011, mostra-se
bastante esclarecedor, pois nele consta a informação de que a requerente
"desempenha suas atividades recepcionando requerimentos de benefícios
previdenciários de quaisquer espécies, bem como analisando e concluindo pelo
deferimento ou indeferimento, em todo momento fundamentado na legislação
em vigor e em expedientes internos".
6. As atividades desenvolvidas pela autora fazem parte da atividade-fim do
INSS, transbordando os limites do cargo de Técnico do Seguro Social, pois
superam em muito a tarefa de dar suporte e apoio técnico especializado.
Traduz-se, na verdade, em uma atividade bem mais complexa, que abrange a
análise de processos de concessão de benefício e, inclusive, a decisão pela
concessão ou não desses.
7. Além desse documento, constam dos autos inúmeros extratos de benefícios
analisados pela postulante e extratos de atividades desenvolvidas por ela desde
a sua posse no cargo de Técnico do Seguro Social. E para corroborar tais
informações, ainda houve prova testemunhal que também confirmou as
informações de que, no setor de concessão de benefícios, os servidores, além
de atenderem os segurados e receberem documentos, analisam os pedidos nos
moldes da legislação vigente e as provas carreadas ao processo administrativo
e decidem pela concessão ou não do benefício, sem precisar de qualquer
anuência ou confirmação pela chefia.
8. Nos moldes do disposto no art. 6º, I, da Lei nº 10667/2003, não resta dúvida
de que a autora exerceu as atividades inerentes ao cargo de Analista do Seguro
Social, em desvio de função, desde poucos meses após a sua posse no cargo de
Técnico do Seguro Social.
9. Tem a autora direito à percepção da remuneração compatível com o cargo de
Analista do Seguro Social, cujas funções foram por ela exercidas desde pouco
tempo após sua posse no cargo de Técnico do Seguro Social, mas respeitada a
prescrição quinquenal, por se tratar de lesão que se renova mensalmente.
10. Acerca do valor a ser indenizado à demandante pelo período em que se
constatou o desvio de função, não há melhor juízo a ser exarado do que aquele
que o afixa no montante equivalente à diferença entre a remuneração do cargo
efetivo e a daquele exercido de fato durante o lapso temporal em que ocorreu o
referido desvio, mas respeitando-se a prescrição quinquenal.
11. Deve ser mantida a sentença, também, na parte que determina a realocação
da autora para exercer as atividades inerentes ao cargo de nível médio que
ocupa, Técnico do Seguro Social, pois não se pode permitir que essa situação
ilegal se perpetue e, muito menos, que haja o reenquadramento funcional da
autora, como visto acima.
12. No tocante aos juros de mora e à correção monetária, carece o INSS de
interesse para recorrer na parte em que pleiteia a aplicação da Lei nº
11960/2009 ao caso em comento, eis que tal norma legal já foi objeto de
condenação na sentença.
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13. No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, nesta parte não há
como divergir do Relator, eis que a autora demonstrou ter capacidade
econômica para arcar com eventuais despesas judiciais.
14. Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, o parágrafo 4º,
do art. 20, do CPC estabelece a possibilidade, em algumas hipóteses, de serem
eles estabelecidos em patamares diversos daqueles previstos no parágrafo 3º do
mesmo artigo, quais sejam, entre 10% e 20%, tais como quando não houver
condenação ou quando for vencida a Fazenda Pública. Entretanto, mesmo
nessas situações, os critérios fixados no parágrafo 3º devem ser respeitados na
tarefa de fixação da verba honorária, devendo o julgador analisar o grau de zelo
profissional do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo por ele
despendido para a defesa da causa.
15. Considerando tais aspectos, mostra-se justa a redução dessa verba para o
montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois condizente com a espécie de
ação e com o tempo despendido para a finalização da lide. Apelação do INSS e
remessa obrigatória parcialmente providas, por outros fundamentos que não os
adotados pelo ilustre Relator. Recurso adesivo improvido.
(APELREEX 00004970620104058304, Desembargador Federal José Maria
Lucena, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data:16/11/2012 - Página::140.)
Com a devida vênia, não prospera o argumento da Turma de origem de que a
transformação gradual do ambiente de trabalho nas repartições públicas
autorizaria um "desvio material" entre as funções de Técnico e Analista, sob o
fundamento de que se assim não fosse, não haveria atividade efetivamente
disponível ao servidor de nível médio. Os limites legais acima mencionados
não foram revogados, ao contrário, continuam em plena vigência, não podendo
a Administração Pública, norteada pelo Princípio da Legalidade, fazer "tabula
rasa" do dispositivo legal em comento.
Assim, restando comprovado que as atividades desenvolvidas pelo servidor
fazem parte do rol de atividades do Analista do Seguro Social, restará
configurado o desvio de função, fazendo jus o requerente à percepção da
remuneração compatível com o cargo de Analista pelo período em que se
constatou o desvio.
A prevalecer entendimento diverso, estar-se-ia a admitir a possibilidade de
locupletamento indevido do ente público em manifesta afronta aos preceitos
constantes na ordem jurídica pátria. A Administração não pode se valer da
própria torpeza, ao dar motivo ao desvio de função e ainda buscar evitar o
encargo remuneratório devido.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente incidente regional de uniformização e
DOU-LHE PROVIMENTO para, (i) firmar a tese de que, restando
comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social
desenvolve de modo autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei
10.667/2003, restará configurado o desvio de função, fazendo jus o
requerente à percepção de indenização correspondente à diferença de sua
remuneração e a do cargo de Analista, pelo período em que se constatou o
desvio; (ii) anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à Turma
Recursal de origem para adequação do julgado segundo a premissa ora fixada.
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4. No mesmo sentido, recentemente a Turma Nacional de Uniformização
também julgou a matéria no PEDILEF 50040417820124047105, conforme
ementa:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DESVIO
DE
FUNÇÃO.
TÉCNICOPREVIDENCIÁRIO E ANALISTA-PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
CARGOS
DIVERSOS
COM
REMUNERAÇÃO
DIFERENTE.
NECESSÁRIA
DIFERENÇA
DE
ATRIBUIÇÕES
E/OU
RESPONSABILIDADES. INCIDENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.
5. Apesar de não concordar com a tese adotada por este Colegiado, valorizando
a uniformidade na prestação jurisdicional, acompanho ao entendimento desta
Turma Uniformizadora, com ressalva do meu entendimento sobre a
matéria.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5.ª Região decidiu, POR MAIORIA, DEU
PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos do voto do relator,
determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para aplicar o
entendimento desta TRU.
Recife, 18 de setembro de 2017.

SÉRGIO DE ABREU BRITO
Juiz Federal Relator
6. Registro que, para se concluir pela existência de divergência, não se faz necessário o
revolvimento do material probatório, haja vista que a decisão recorrida parte da
premissa universal de que atos relacionados à instrução e decisão de processos relativos
a benefícios previdenciários podem ser conduzidos autonomamente por Técnicos do
Seguro Social sem que possa falar em desvio de função.
7. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
PARA CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL, BEM
COMO DOU A ESTE PROVIMENTO para: (i) Reafirmar a tese de que, restando
comprovado que o servidor titular do cargo de Técnico do Seguro Social desenvolve de
modo autônomo as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei 10.667/2003, restará
configurado o desvio de função, fazendo jus o requerente à percepção de indenização
correspondente à diferença de sua remuneração e a do cargo de Analista, pelo período
em que se constatou o desvio; (ii) anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem para adequação do julgado segundo a premissa ora fixada.
8.. É meu voto.
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Recife, 18 de março de 2019.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, POR UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo
Interno, nos termos do Voto do Relator, bem como CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL nos termos do
voto do relator.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por maioria,
preliminarmente, conhecer do agravo interno, vencidos Dr. Gilton Batista Brito,
que não conhecia por ausência de cotejo analítico, e Dr. Almiro Lemos e Dr. José
Baptista, que não conheciam por se tratar de análise de matéria de fato, e, no
mérito, por unanimidade, dar provimento ao Agravo Interno para prover o
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

69. 0518088-95.2017.4.05.8200
Recorrente: Maria de Lourdes de Souza Marinho
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 004007
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB
288

Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
DISCUSSÃO
RELACIONADA À NECESSIDADE OU NÃO DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO, EM CASO DE ALTA PROGRAMADA, COMO
CONDIÇÃO PARA INGRESSO NO JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO ORIUNDO DA
TURMA RECURSAL DA PARAÍBA QUE MANTEVE A SENTENÇA
EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A FALTA DE
INTERESSE DE AGIR, DADO QUE A PARTE NÃO EFETUARA PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO PRÉVIO. MATÉRIA QUE CONSUBSTANCIA DISCUSSÃO DE
NATUREZA PROCESSUAL, CUJA ANÁLISE NO ÂMBITO DE PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO É PROSCRITA NOS TERMOS DA SÚMULA 43 DA TNU. A
TÍTULO DE OBITER DICTUM, A TNU, ANALISANDO O TEMA 164
REFERENTE AO PEDILEF Nº 0500774-49.2016.4.05.8305 (RELATOR JUIZ
FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONÇALVES, COM TRÂNSITO EM
JULGADO EM 26/09/2018), REFORMULOU SUA JURISPRUDÊNCIA PARA
ENTENDER PELA POSSIBILDADE DE APLICAÇÃO DAS ALTERAÇOES
LEGISLATIVAS ATINENTES À ALTA PROGRAMADA TRAZIDA PELAS MPs
739 DE 2016 E 767 DE 2017 A BENEFÍCIOS COM FATO GERADOR ANTERIOR
A VIGÊNCIA DE TAIS MEDIDAS PROVISÓRIAS. ACÓRDÃO DA TURMA DE
ORIGEM QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
ATUAL DA TNU. APLICAÇÃO DA QO 13. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
VOTO
1. Trata-se de Agravo interposto pelo INSS em face de decisão do Exmo.
Desembargador Federal Presidente desta Turma Regional de Uniformização que negou
provimento ao Agravo interposto em face de decisão do Exmo. Sr. Presidente da Turma
Recursal da Paraíba que inadmitiu Pedido Regional de Uniformização de
Jurisprudência.
2. Indeferido o pedido de retratação pelo Exmo. Desembargador Federal Presidente,
foram os autos remetidos a este colegiado, na forma do §4°, do art. 2° da Resolução n°
347/2015 do Conselho da Justiça Federal.
3. Pois bem. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se incidiu em
desacerto a decisão monocrática recorrida quando negou provimento ao Agravo
interposto em face de decisão Exmo. Sr. Presidente da TR/PB.
4. A resposta é negativa.
5. A decisão da Presidência desta Turma Regional se deu nos termos seguintes:
“Trata-se de agravo, interposto pela parte autora, contra decisão que negou
seguimento ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência face de
acórdão da TR/PB, que manteve a sentença extintiva do processo sem
resolução do mérito, tendo em vista a ausência de requerimento
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administrativo oportuno para prorrogação do auxílio-doença que possuía
data certa de cessação.
Entendeu-se pela falta de interesse de agir da parte autora, já que a alegação
de persistência da incapacidade laborativa não foi apreciada pelo INSS, de
modo que o Judiciário não pode julgar a causa, eis que estaria usurpando o
papel da Administração.
Decido.
A TRU, na sessão realizada em 17-9-2018 decidiu conhecer e negar
provimento ao incidente de uniformização de jurisprudência interposto pelo
particular admitido pela Turma Recursal de origem.
O colegiado concluiu que as alterações promovidas a partir da MP nº
739/2016, no presente caso, abarcam questões relacionadas ao trâmite
administrativo, devendo incidir, portanto, sobre os benefícios concedidos
anteriormente à sua vigência.
Veja-se trecho do julgado, “verbis”:
“PEDIDO
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA.
REGRAS INSTITUÍDAS PELA MP N.º 739/2016 E PELA MP N.º
767/2017. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS INICIADOS SOB AO
REGIME JURÍDICO ANTERIOR. INCIDENTE CONHECIDO,
PORÉM NÃO PROVIDO.
(...)
Por questões de direito material, entenda-se os pontos controvertidos de
direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos
textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o
deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o
reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.
Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido
com acórdão paradigma de Turma Recursal da mesma região (art. 14, §1º).
No caso, entendo que restou demonstrada a divergência, uma vez que o
acórdão recorrido concluiu ser aplicável o regime jurídico vigente na data
do fato gerador do benefício, enquanto que o acórdão paradigma
compreendeu ser aquele em vigor na data de sua cessação.
A lei aplicável aos benefícios previdenciários é aquela em vigor quando do
fato gerador que lhe dá origem. Trata-se da regra “tempus regit actum”,
fixada como imperativo de segurança jurídica.
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Dessa forma, eventuais alterações legislativas operadas após o fato gerador,
porém antes do requerimento administrativo, bem como aquelas levadas a
termo durante o gozo do benefício, em regra, não são aplicáveis.
Todavia, no presente caso, não se está diante de alteração legislativa que
implique quebra da regra “tempus regit actum”, mas de alteração que diz
respeito apenas ao trâmite administrativo, necessário para operar a cessação
já esperada de um benefício previdenciário.
Com efeito, a partir da MP n.º 739/2016, ficou estabelecido que os
benefícios de auxílio-doença têm que ser concedidos sempre com prazo
certo de cessação, e caso assim não ocorra, seu prazo máximo passa a ser
considerado como de 120 dias, cabendo ao segurado requerer a prorrogação
antes de seu término.
Assim, como o benefício em questão é sempre provisório, sua cessação já é
esperada pelo segurado, de maneira que a mudança legislativa operada, não
tendo o condão de alterar os requisitos para a sua concessão, aplica-se aos
benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, não sendo, portanto, o
caso de se aplicar a regra “tempus regit actum”.
Em tais termos, voto no sentido de CONHECER, porém NEGAR
provimento ao recurso.”
Fixou-se, portanto, o entendimento de que as alterações promovidas pelas
Medidas Provisórias nº 739/2016 e 767/2017, que estipulam a necessidade
de requerimento administrativo para prorrogar o benefício previdenciário de
auxílio-doença, que possui prazo certo de cessação, aplicam-se aos
benefícios concedidos anteriormente às respectivas vigências.
Considerando, pois, que no caso presente inexistiu o requerimento de
prorrogação do benefício, inexiste pretensão resistida, de modo a se
verificar a ausência de interesse de agir da parte autora.
O Acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
firmado pela Turma Regional de Uniformização.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Élio Siqueira Filho
Presidente da TRU - 5ª Região”
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6. O acórdão da Turma Paraibana contra o qual se interpôs o pedido de uniformização
assim foi fundamentado:
“PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DA
PARTE AUTORA. INTERESSE DE AGIR AUSENTE. RECURSO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso em face de sentença terminativa. A parte autora
recorre, requerendo a nulidade da sentença, para fins de prosseguimento da
instrução e consequente julgamento do mérito.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando a
falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora não
efetuou o requerimento administrativo ou pedido de prorrogação do
benefício.
3. Na hipótese dos autos, o benefício de auxílio-doença que percebia o
autor (NB 544.811.643-0) foi cessado na via administrativa em 30/09/2017,
por limite médico, tendo a parte autora ingressado com a presente ação
judicial, sem que tenha efetuado perante a autarquia previdenciária o pedido
de prorrogação do seu benefício.
4. Desse modo, correta se apresenta a argumentação exposta na sentença,
pois caberia ao promovente, portanto, requerer a prorrogação do benefício
antes do prazo fixado para o seu término, caso se entendesse não recuperado,
nos termos do que dispunha a legislação pertinente à espécie na época (MP
767/2017).
5. Assim, como não houve instrução processual, esta TR entende ser o caso
de o autor formular novo requerimento administrativo para, somente em caso
de negativa do pedido, ingressar com nova ação judicial.
6. Em tais termos, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
7. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento
ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação em
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (Mil reais) e custas
processuais, a qual fica suspensa na hipótese de assistência judiciária
gratuita.
BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

292

7. Vê-se, pois, que o motivo que levou ao não provimento do recurso inominado na
Turma de origem foi a ausência de pedido de prorrogação, o que, por seu turno,
ocasionou falta de interesse de agir.
8. Saber, pois, se a parte deve ou não efetuar pedido de prorrogação para ter acesso ao
Judiciário constitui matéria processual (interesse de agir), cuja análise é vedada
nesta via estreita pela Súmula 43 da TNU.
9. Destaque-se, por oportuno, que o entendimento acerca da incidência do aludido
enunciado sumular em discussões concernentes a interesse processual já foi manifestado
pela TNU, conforme se depreende do precedente a seguir ementado, verbis:
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. RENDA MENSAL INICIAL. ART. 29, II,
DA LEI 8.213/91. ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA
DE ÓBICE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Prolatado acórdão pela 1ª Turma
Recursal de Pernambuco, que julgou procedente pedido de revisão da RMI
de auxílio-doença concedido em 22/10/2008, conforme artigo 29, II, da Lei
8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal, contada da edição do
Memorando-Circular Conjunto n. 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15/04/2010. 2.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo INSS, com
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, alegando divergência
quanto ao entendimento adotado pela Turma Recursal de Goiás, no
processo 00030615420124013500, que reconheceu a ausência de interesse
processual, diante do acordo efetuado em ação civil pública para a revisão
buscada. 3. O incidente não comporta conhecimento. 4. A falta de interesse
de agir se refere a questão processual, como já assentado por esta TNU.
Nesse sentido: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO DE NATUREZA PROCESSUAL.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de incidente de
uniformização de jurisprudência interposto pela Fazenda Nacional sob
alegação de contrariedade do acórdão impugnado à jurisprudência do STJ,
afirmando, em síntese, que com o reconhecimento administrativo quanto à
não incidência de imposto de renda sobre as verbas pagas em razão de
PDV, através de Atos Declaratórios da Receita Federal, a ausência de
requerimento administrativo implica em falta de interesse processual. 2. O
acórdão reformou a sentença e julgou procedente o pedido de repetição de
indébito ajuizado pela parte autora, condenando a Fazenda Nacional à
restituição dos valores indevidamente cobrados sobre as verbas rescisórias
de natureza indenizatória. 3. O incidente não foi admitido na origem. 4. A
questão discutida – ausência de interesse de agir – constitui matéria
essencialmente processual, passível de cognição por esta Turma Nacional
somente pela via de consulta, a teor do que dispõe o parágrafo único do
art. 6º do Regimento Interno desta Turma Nacional, atraindo, por
conseqüência, a incidência da Súmula 43 deste Colegiado: ”Não cabe
incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 5.
Incidente
de
Uniformização
não
conhecido”
PEDILEF
200970520011563, Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DJ 05/11/12. 5.
Incidente não conhecido. Súmula 43 desta TNU. (TNU, PEDILEF
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05088132120144058300, Relator(a) JUÍZA FEDERAL
CRISTINA MONTEIRO, DOU 26/06/2015 PÁGINAS 68/303).

ANGELA

10. A título de obiter dictum, ainda que assim não fosse, a TNU, debruçando-se sobre o
representativo da controvérsia (Tema 164) referente ao PEDILEF nº 050077449.2016.4.05.8305 da TNU (Relator Juiz Federal Fernando Moreira Gonçalves, com
trânsito em julgado em 26/09/2018), 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."
11. Portanto, a tese anteriormente acolhida pela TNU no sentido de que a disciplina
jurídica inaugurada pelas Medidas Provisórias 739 de 2016 e 767 de 2017 não se
aplicava a fatos geradores anteriores à sua vigência restou superada no referido
representativo de controvérsia, de forma que o acórdão proferido pela Turma
Recursal da Paraíba encontra-se em consonância com a atual jurisprudência da
TNU acerca do assunto, o que atrai a aplicação da QO 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.(Aprovada na 2ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de
Uniformização, do dia 14.03.2005).
12. Assim, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.
15. É meu voto.
Recife, 18 de março de 2019.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno no
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do
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voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira –
Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo –
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

70. 0502268-27.2017.4.05.8300
Recorrente: Maria José da Silva
Advogado: Alan Leite Meirelles Monteiro – OAB/PE 034930 e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
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EMENTA

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTO
EQUÍVOCO NO JULGAMENTO, POR ESTA TURMA, DE AGRAVO
INTERNO, PORQUE ASSENTADO NA PREMISSA INEXISTENTE DE
QUE O RECORRENTE NÃO HAVIA DEVOLVIDO A MATÉRIA
DISCUTIDA À TURMA DE ORIGEM VIA RECURSO INOMINADO.
ERRO EVIDENCIADO. QUESTÃO ATINENTE AO TEMPO LABORADO
ENTRE 5 DE MARÇO DE 1997 E 3 DE FEVEREIRO DE 2003
EFETIVAMENTE EXPLORADA NO RECURSO INOMINADO E EM SEDE
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVIDENTE ERRO DE JULGAMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR O
ERRO APONTADO E, POR FORÇA DO EFEITO INFRINGENTE,
PARA REINICIAR O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO.
2) AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
QUE INADIMITIU PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO POR
ENTENDER QUE IMPLICAVA REANÁLISE DE FATOS E PROVAS
(SÚMULA 42 DA TNU). CASO QUE, TODAVIA, NÃO PRESSUPÕE TAL
ANÁLISE, CONSISTINDO EM EFETIVA DIVERGÊNCIA NA
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. COTEJO ANALÍTICO
EFETUADO CORRETAMENTE NO BOJO DO RECURSO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ADMITIR O PEDIDO
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
3) PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A
SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS DE PERNAMBUCO QUANTO À
POSSIBILIDADE JURÍDICA DE SE CONSIDERAR AGENTES
BIOLÓGICOS COMO PASSÍVEIS DE ENSEJAR O RECONHECIMENTO
DE LABOR ESPECIAL NO PERÍODO POSTERIOR A 5 DE MARÇO DE
1997. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO LABOR ESPECIAL
PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE SAÚDE E CONTATO COM
MATERIAL INFECTO-CONTAGIANTE EXPRESSAMENTE PREVISTA
NOS DECRETOS 2.172/97 (CÓDIGO 3.0.1, LETRA A DO ANEXO IV) E
3.048/99 (CÓDIGO 3.0.1, LETRA A DO ANEXO IV). PRECEDENTE DO
STJ EM RECURSO REPETITIVO NO SENTIDO DO CARÁTER
MERAMENTE EXEMPLIFICTATIVO DO ROL DE AGENTES E
ATIVIDADES QUE COLOCAM EM RISCO A SAÚDE DO SEGURADO.
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA ASSENTAR A POSSIBILIDADE JURÍDICA DE
RECONHECIMENTO DE LABOR ESPECIAL NO PERÍODO QUE VAI
5 DE MARÇO DE 1997 A 3 DE FEVEREIRO DE 2003 (OBJETO DO
RECURSO) POR SUBMISSÃO A AGENTES BIOLÓGICOS, COM
BASE NOS DECRETOS 2.172/97 (CÓDIGO 3.0.1, LETRA A DO ANEXO
IV) E 3.048/99 (CÓDIGO 3.0.1, LETRA A DO ANEXO IV),
DEVOLVENDO A ANÁLISE DA MATÉRIA À TURMA DE ORIGEM,
PARA QUE APRECIE AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS NOS
TERMOS DA QO 20 DA TNU.
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VOTO
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão que julgou o
recurso de agravo interno movido em face de decisão da Presidência desta Colegiado.
2. Alega o embargante que haveria manifesto erro no julgamento do agravo interno,
considerando que se partiu da premissa equivocada de que o recorrente não havia
postulado, em sede de recurso inominado ou mesmo em embargos de declaração, o
reconhecimento do tempo especial laborado como dentista no período que vai de 5 de
março de 1997 a 3 de fevereiro de 2003, para se concluir que não houve
prequestionamento da matéria cuja divergência se pretendia uniformizar por meio do
pedido de uniformização regional.
3. Afirma que, efetivamente, postulou o reconhecimento do período, tanto em recurso
inominado quanto por meio de embargos de declaração.
4. Requer que o vício seja sanado com o consequente conhecimento e julgamento do
mérito do pedido regional de uniformização.
5. Penso que o presente recurso merece ser provido.
6. Com efeito, observa-se que, ao contrário do que afirmado no julgamento do agravo
interno, houve efetiva postulação do reconhecimento como especial do período que vai
de 5 de março de 1997 a 3 de fevereiro de 2003 no recurso inominado (pág. 18, “b”),
tendo a parte reiterado o ponto em sede de embargos de declaração opostos contra o
acórdão proferido pela Turma de origem (pág. 10, item ‘a”).
7. Assim, esta Turma, ao partir de premissa fática inexistente, atuou em manifesto
equívoco, que justifica sua correção por meio de embargos de declaração, sob pena de
efetiva negativa de jurisdição quanto ao pleito em questão.
8. Sublinhe-se que a jurisprudência tem aceito o cabimento dos embargos de declaração
em hipóteses de manifesto equívoco por parte do julgador. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
NÃO DEMONSTRADA.PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES
DEVIDAMENTE EXAMINADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INVIABILIDADE. MÉRITO RECURSAL NÃO
ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEVIDO AO
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
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afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado.
2. A questão de mérito ventilada em razões recursais não pode ser analisada
se, no juízo de admissibilidade, entender-se pelo não cabimento do recurso.
Precedente citado: STF, AI 454.357 AgR, Rel.
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 02/08/2007.
3. A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Parte
Embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes
para a inversão do julgado. Precedentes.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015,
DJe 11/03/2015)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

EMBARGOS

DE

HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. CONTRARIEDADE A
JULGADO SUBMETIDO AO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A embargante alega que houve omissão quanto à existência de
entendimento pacificado no âmbito da Primeira Seção, nos autos do REsp
1.120.295/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, o qual definiu que as
causas interruptivas do prazo prescricional retroagem à data da propositura
da ação.
2. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação
vinculada no qual a parte embargante deve demonstrar a existência de
omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou no acórdão vergastado.
Admite-se, também, o manejo dos aclaratórios para dar ensejo à
correção de manifesto equívoco ou de erros materiais existentes na
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decisão recorrida. Ausentes as hipóteses de cabimento, deve-se rejeitar
os aclaratórios, não sendo cabível o aludido recurso para rediscutir as
questões decididas no decisum embargado.
3. O apelo especial apenas foi conhecido quanto à possibilidade de a
prescrição ser declarada ex officio, bem como no atinente à não-incidência
da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, nas hipóteses em
que os aclaratórios são opostos com a finalidade de prequestionamento. As
demais questões suscitadas no recurso especial não foram conhecidas, seja
pela incidência do óbice sumular nº 07/STJ, seja pela deficiência
argumentativa do apelo, o que atraiu a incidência da Súmula 284/STF.
4. O precedente exarado nos autos do REsp 1.120.295/SP, de Relatoria do
Min. Luiz Fux e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC - o qual ainda não
transitou em julgado, pois aguarda julgamento de embargos de declaração não estabeleceu que a propositura da ação interrompe indefinidamente o
lustro prescricional. De acordo com o decidido naquela oportunidade, "a
propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita-se às causas
interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN ".
5. No caso, como a execução fiscal foi proposta em 07.04.1999 e a citação
apenas realizada em 15.05.2007 - considerando-se que não foi indicada na
origem a data do despacho citatório - o reconhecimento da fluência do prazo
prescricional não contraria o disposto do recurso repetitivo mencionado pela
embargante.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1157464/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI N.º
9.494/97. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE.
1.A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, somente
é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do art. 535 do Código de Processo
Civil, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável da correção do
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referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.
Precedentes.
2.No caso, não existe qualquer vício a ser sanado. Da simples leitura do
acórdão ora embargado, depreende-se que a questão da aplicação da regra
do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 foi enfrentada de forma clara e explícita.
3.Conforme entendimento pacificado, a via especial não se presta à
apreciação de ofensa a dispositivo da Constituição da República, ainda que
para fins de prequestionamento, não sendo omisso o julgado que silencia
acerca da questão.
4.Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1086486/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009)

9. Assim, voto pelo provimento dos embargos de declaração, para superar o vício
apontado, para, em seguida, por força do efeito modificativo do julgado, reiniciar o
julgamento do agravo interno interposto.
10. Quanto ao agravo interno, foi manejado em face de decisão emanada do Exmo. Sr.
Presidente deste Colegiado, que decidiu pela inadmissão do incidente de uniformização
nos termos seguintes:
Cuida-se de agravo contra decisão que inadmitiu incidente de uniformização
interposto pela parte autora contra acórdão da 3ª TR/PE, com fundamento
na Súmula nº 42, da TNU.
Alega a parte autora que a partir de 5-3-1997 não é necessário que atividade
de dentista esteja expressamente descrita na lei, bastando a previsão dosa
agentes biológicos (matérias infecto-contagiosos), pelo que requer que a
adequação do acórdão recorrido para reconhecer como tempo especial o
período de 05/03/1997 a 03/02/2003, em que a Autora laborou sob
condições especiais.
Sustenta que o acórdão impugnado, que entendeu ser necessário que a
atividade de dentista estivesse expressamente prevista nos Decretos nº
2.172/97 e nº 3.048/99 para que pudesse ser reconhecida como especial,
diverge da jurisprudência da 1ª TR/PE (0510831-78.2015.4.05.8300) e da 2ª
TR/PE (0504458-31.2015.4.05.8300), segundo os quais não é necessária a
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previsão expressa da atividade no rol dos Decretos regulamentares para a
caracterização do tempo especial. Colaciona paradigmas alegando atender
aos requisitos dispostos no 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, que 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.
Observa-se que o acórdão impugnado levou em consideração as provas e
fatos constantes nos autos, concluindo ser necessário que a atividade de
dentista estivesse expressamente prevista nos Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99 para que pudesse ser reconhecida como especial, não havendo
entendimentos divergentes a serem unificados.
Portanto, não restou caracterizada a divergência de entendimento quando ao
direito material posto em análise, porquanto ataca a decisão a fim de
rediscutir matéria fática, providência incabível nesta modalidade recursal,
bem como não se referi a dissídio de julgamentos, haja vista não se tratar de
direito material, requisito indispensável para a devida uniformização, que,
no caso, resta esvaziado de objeto (Súmula nº 42 da TNU).
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Élio Siqueira Filho
Presidente da TRU – 5ª Região

11. Com todas as vênias, penso que a matéria aqui debatida não pressupõe o
revolvimento de provas, consistindo em efetiva divergência na interpretação do direito
material aplicável à espécie.
12. A Terceira Turma de Pernambuco assim decidiu o recurso inominado:
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PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
EM COMUM. SENTENÇA OMISSA. JULGAMENTO DA CAUSA
DIRETAMENTE PELA INSTÂNCIA REVISORA. ART. 1013, §3º,
III, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DENTISTA.
ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ATÉ 28/04/1995. APÓS,
NECESSÁRIA A PROVA DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES
NOCIVOS. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS (MATERIAIS
INFECTOCONTAGIANTES). ITEM 1.3.2 DO DECRETO Nº
53.831/64. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
- O autor recorre de sentença de procedência do pedido, que entendeu
cabível a concessão de ATC integral, a partir do requerimento
administrativo, formulado em 18/02/2016. Alega, em resumo, a omissão do
julgado quanto ao pedido de realização de perícia às expensas dos
Municípios de Frei Miguelinho e de Jaboatão dos Guararapes, uma vez que
tais entes não apresentaram o LTCAT e/ou PPP; omissão quanto ao
cômputo das contribuições individuais para o RGPS entre julho de 1988 e
fevereiro de 1997. No mérito, postula o reconhecimento da especialidade
das atividades exercidas, nos períodos indicados na inicial e não acolhidos
pela sentença.
- Quanto ao pedido de anulação da sentença, entendo aplicável, no caso, o
art. 1013 do CPC/2015, que dispõe em seu §3º, inciso III:
"Art. 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que
poderá julgá-lo;
(...)."
- Não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de realização de perícia
técnica às expensas dos Municípios de Frei Miguelinho de Jaboatão dos
Guararapes, com a finalidade de comprovar a especialidade dos períodos de
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05/02/2004 a 15/11/2013 e de 20/09/2012 a 08/12/2015. A mera alegação de
que os documentos, necessários à prova do fato constitutivo de seu direito,
encontram-se em poder da parte contrária, não enseja a inversão do ônus
probandi. Não há nos autos qualquer evidência de que os citados
Municípios tenham se recusado a fornecer os PPPs/LTCATs. A autora
propôs a ação sem se municiar dos documentos necessários à demonstração
do direito alegado, ou, na impossibilidade de fazê-lo, sem provar o
impedimento que justificasse a intervenção do juízo.
- Dito isso, passo à análise do mérito.
- O tempo de serviço deve ser disciplinado pela lei vigente à época em que
foi efetivamente prestado. O advento de lei nova estabelecendo restrições
aos meios de prova do serviço realizado em condições especiais não tem
aplicação retroativa, em respeito à intangibilidade do direito adquirido.
- Até 28/04/95, para o reconhecimento das condições de trabalho como
especiais, bastava ao segurado comprovar o exercício de uma das atividades
previstas no anexo do Decreto nº. 53.831/64 ou nos anexos I e II do Decreto
nº. 83.080/79, não sendo exigida a comprovação efetiva da exposição às
condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.
- A partir de 29/04/95, com a edição da Lei nº. 9.032/95, que alterou a Lei
nº. 8.213/91, o reconhecimento da insalubridade passou a exigir a efetiva
exposição aos agentes agressivos previstos no código 1.0.0 do Anexo ao
Decreto nº. 53.831/64 e/ou no Anexo I do Decreto nº. 83.080/79, cuja
comprovação se dava através da apresentação do documento de informação
sobre exposição a agentes agressivos (conhecido como SB 40 ou DSS
8030).
- Saliento que ambos os Decretos vigoraram simultaneamente até a entrada
em vigor do Decreto nº 2.172/97, de acordo com o art. 292 do Decreto nº
611/92, que dispunha, verbis: “ Art. 292. Para efeito de concessão de
aposentadorias especiais serão considerados os Anexos I e II do
Regulamento de Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979, e o Anexo do Decreto nº 53.831, de 25
de março de 1964, até que seja promulgada a lei que disporá sobre as
atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.”
- Até o advento do Decreto 2.172, de 05/03/97, que regulamentou a Medida
Provisória nº. 1.523/96, convertida na Lei nº. 9.528/97, é possível o
reconhecimento de tempo de serviço em atividade especial mediante
apresentação de formulário próprio descritivo da atividade do segurado e do
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agente nocivo à saúde ou perigoso, enquadrados nos Decretos referidos
acima.
- Após 05/03/97, exige-se o laudo técnico comprobatório da atividade
especial, cujo rol deve constar no próprio Decreto 2.172/97 e Decreto
3048/99.
- Quanto à possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em
comum em período posterior a 28/05/1998, anoto a inexistência de limite
temporal. Precedentes; (TNU, Proc. nº 2007.72.55.00.6271-4, Rel. Juíza
Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 13/05/2010).
- O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial do segurado, conforme estabelece o
enunciado da Súmula 68 da TNU.
- O PPP desacompanhado do laudo técnico afigura-se habilitado a
comprovar o labor sob condições especiais. Cumpre ponderar que não
consta no referido documento campo específico para que o
engenheiro/médico do trabalho também o assine, a exemplo do
representante legal da empresa. Da mesma forma, não há no PPP campo
específico para se consignar que a exposição aos agentes nocivos tenha se
dado de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Ora,
considerando que o PPP é documento elaborado pelo próprio INSS, exigir
mais do que a Autarquia Previdenciária no âmbito administrativo mostra-se,
a toda evidência, desarrazoado.
- Sublinho, ainda, que a autorização da empresa para que o signatário do
PPP/Formulário/LTCAT produza o documento é desnecessária, a não ser
que o INSS apresente questionamentos razoáveis quanto à existência de
fraude e irregularidades. Não trazendo a autarquia previdenciária elementos
para que se duvide da regularidade do documento, deve-se acolher o que
nele está disposto.
- No caso, postula a autora o reconhecimento da especialidade dos períodos
de trabalho desempenhados na função de dentista, a partir de 28/04/95, além
da inclusão no tempo de serviço/contribuição apurado das contribuições
individuais vertidas entre julho de 88 e fevereiro de 97 (anexos 38/39).
- 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
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fins de aposentadoria, refletindo apenas no valor no seu salário-de-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 infecto-contagiantes), 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 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.
- Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente a figura do
recorrente vencido.
- Determino que a parte ré cumpra a obrigação de fazer em 30 (trinta)
dias, implantando o benefício confirmado neste julgado, sob pena de
aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), independentemente
de eventual interesse em recorrer, haja vista que o próprio recurso em
julgamento há de ser processado apenas no efeito devolutivo (art. 43 da
Lei n.º 9.099/95).

ACÓRDÃO
Decide a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de
Pernambuco, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO DO AUTOR, nos termos da ementa supra.
Recife, data do julgamento.
Joaquim Lustosa Filho
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Juiz Federal Relator
13. Portanto, quanto ao período em discussão, disse aquela Turma que o tempo
não poderia ser reconhecido como especial, pois os Decretos 2172 de 1997 e 3048 de
1999 não reproduziram a previsão contida no Decreto 53831 de 1964 (item 1.3.2)
de reconhecimento de agentes biológicos (materiais infecto-contagiantes) como
passível de gerar especialidade do labor, sendo que o contato com mercúrio e seus
compostos somente enseja o tempo especial (item 1.0.15) em casos diversos da
atividade de dentista.
14. Já os acórdãos trazidos como paradigmas, emitidos pela Segunda Turma
Pernambucana, entendem que:

Processo: 0504458-31.2015.4.05.8300

(...)
- Analisando o LTCAT, verifica-se que a atividade da autora consiste em
executar serviços de odontologia clínica preventiva, curativa, especializada
e ocupacional. (anexo 06, fl. 15), sendo informado, ainda, que a exposição a
agentes biológicos, de natureza infecto-contagiosa, se dava de forma
habitual e permanente.
- Importa destacar que o trabalho em hospitais e instituições de saúde, com
risco de contato com materiais infectantes, enquadra-se na previsão
normativa dos Decretos ns. 53.831/64 (código 1.3.2), 83.080/79 (código
1.3.4 do Anexo I), 2.172/97 (código 3.0.1, letra a do Anexo IV) e 3.048/99
(código 3.0.1, letra a do Anexo IV). Como existe prova idônea descrevendo
a atividade e é flagrante a plausibilidade de contato de forma não eventual e
não intermitente com agentes biológicos nocivos no trabalho descrito,
entendo que a atividade deve ser enquadrada como especial.
(...)
Processo: 0510831-78.2015.4.05.8300
(...)
No que importa ao período laborado na função de “dentista”, de 29/04/95 a
30/11/2005 (Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco),
verifico que a parte autora juntou PPP (anexo 07), que informa sua
exposição a agentes biológicos, de natureza infecto-contagiosa (vírus,
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fungos e bactérias).
Importa destacar que o trabalho em hospitais e instituições de saúde, com
risco de contato com materiais infectantes, enquadra-se na previsão
normativa dos Decretos ns. 53.831/64 (código 1.3.2), 83.080/79 (código
1.3.4 do Anexo I), 2.172/97 (código 3.0.1, letra a do Anexo IV) e 3.048/99
(código 3.0.1, letra a do Anexo IV). Como existe prova idônea descrevendo
a atividade e é flagrante a plausibilidade de contato de forma não eventual e
não intermitente com agentes biológicos nocivos no trabalho descrito,
entendo que a atividade deve ser enquadrada como especial.
(...)
15. Destarte, os paradigmas, diversamente do que dito pelo acórdão recorrido,
afirmam que os agentes biológicos passíveis de gerar o reconhecimento do labor
especial encontram ainda previsão nos Decretos 2.172/97 (código 3.0.1, letra a do
Anexo IV) e 3.048/99 (código 3.0.1, letra a do Anexo IV).
16. Resta, assim, efetivamente demonstrada a divergência de interpretação do direito
material, não havendo, no ponto, qualquer discussão ligada à prova ou fatos. Frise-se,
outrossim, que essa divergência foi devidamente explorada em cotejo analítico efetuado
no bojo da petição do pedido regional de uniformização.
17. Desse modo, voto pelo conhecimento do pedido regional de uniformização,
razão por que passo ao julgamento de seu mérito.
18. No mérito do pleito de uniformização, creio que assiste razão ao recorrente.
19. Efetivamente, como assentado nos acórdãos-paradigma, a previsão de
reconhecimento de tempo especial pela exposição a agentes biológicos (contato com
materiais infecto-contagiantes) encontra efetiva previsão nos Decretos 2.172/97 (código
3.0.1, letra a do Anexo IV) e 3.048/99 (código 3.0.1, letra a do Anexo IV).
20. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que o rol de
agentes nocivos previstos nos regulamentos não é exaustivo, sendo meramente
exemplificativo, de forma que, provado o risco concreto à saúde do indivíduo, faz jus o
segurado ao reconhecimento da especialidade do labor. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ATIVIDADE
ESPECIAL.
AGENTE
ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO
IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E
AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
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PREJUDICIAIS
NÃO
PREVISTOS.
REQUISITOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO.
EXPOSIÇÃO
PERMANENTE,
NÃO
OCASIONAL
NEM
INTERMITENTE (ART. 57, § 3º, DA LEI 8.213/1991).
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária
com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade
do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na
impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei
8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.
2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que
estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador
são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica
médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro,
desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em
condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos
técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como
especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição
habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo
STJ.
4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp 1306113/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 07/03/2013)
21. Portanto, entendo que se deve dar provimento ao incidente de uniformização
regional, para assentar a possibilidade jurídica de reconhecimento de labor especial no
período que vai 5 de março de 1997 a 3 de fevereiro de 2003 (objeto do recurso) por
submissão a agentes biológicos, com base nos Decretos 2.172/97 (código 3.0.1, letra a
do Anexo IV) e 3.048/99 (código 3.0.1, letra a do Anexo IV), devolvendo a análise
da matéria à Turma de origem, para que aprecie as provas trazidas aos autos nos
termos da QO 20 da TNU.
8. É meu voto.
Recife, 18 de março de 2019.
ACÓRDÃO
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A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos

embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para dar
provimento ao Agravo Interno e, consequentemente, ao Incidente
Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do
Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha
Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho –
Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista
Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira –
Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo –
Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade,
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes para dar provimento ao Agravo Interno e, consequentemente, ao
Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do voto do
relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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71. 0513303-18.2016.4.05.8300
Recorrente: Everton Elias de Freitas
Advogado: Defensoria Pública da União (DPU)
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA, NOS AUTOS,
DE DOIS ACÓRDÃOS CONTRADITÓRIOS. PRESENÇA ATUAL DE APENAS
UM ACÓRDÃO NOS AUTOS, TENDO O OUTRO SIDO EXCLUÍDO ANTES DO
JULGAMENTO DESTES EMBARGOS. RECURSO PREJUDICADO.
VOTO
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão que julgou o
recurso de agravo interno movido em face de decisão da Presidência deste Colegiado.
2. Alega o embargante que haveria, nos autos, dois acórdão contraditórios (anexos 41 e
42), um dando parcial provimento ao pedido regional de uniformização, e outro,
negando-lhe provimento.
3. Requer que seja excluído o acórdão indevido, sendo mantido somente aquele que
refletiu o julgamento desta Turma.
4. Penso que o recursou restou prejudicado.
5. Com efeito, observa-se que o acórdão que outrora constava no anexo 41 já foi
excluído, restando, tão-somente, aquele que repousa no anexo 42, que conhece do
agravo interno, dando-lhe parcial provimento e, conhecendo parcialmente do pedido de
uniformização, no ponto em que conhecido, nega-lhe provimento.
6. Fica, pois, prejudicado o recurso de embargos, pois a contradição apontada restou
sanada antes mesmo de seu julgamento.
7. Ante o exposto, declaro prejudicados os embargos de declaração.
8. É meu voto.
Recife, 18 de março de 2019.
ACÓRDÃO
ACÓRDÃO
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A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

decidiu, por unanimidade, não conhecer os embargos de declaração,
declarando-os prejudicados, nos termos do voto do relator. Presentes os
Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN,
Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e
Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL.
Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, não
conhecer os embargos de declaração, declarando-os prejudicados, nos termos do
voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento
– Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
RELATOR GUILHERME MASAITI HIRATA YENDO – PRESIDENTE DA
TR/AL

72. 0500389-60.2018.4.05.8102
Recorrente: Cícera Paulino da Silva
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Advogados: Amanda Cândido Bezerra – OAB/CE 038062 e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
VOTO-EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
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 34).
2. Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização contra v. acórdão
proferido pela 2ª Turma Recursal do Ceará (anexo. 22)
3. A Presidência da 2ª Turma Recursal do Ceará inadmitiu o pedido de uniformização
ao argumento de que a parte autora pretende reexaminar matéria de fato.
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 regional é a
existência de dissídio regional de jurisprudência. No caso, embora se alegue que haja
dissídio a ser dirimido, a recorrente pretende rever questão fática, já que a discussão diz
respeito ao fato de ela ser segurada especial ou não, para fins de percepção de salário
maternidade.
7. A revisão de questão probatória não é permitida, conforme já decidido pela eg. TNU,
na Súmula nº 42 (“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame
de matéria de fato”.
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, 18 de março de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
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José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

73. 0514711-28.2017.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Erick Levy Carmo Pereira
Advogados: Aline Sousa de Brito – OAB/CE 032839
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
VOTO-EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 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 46).
2. Originariamente, o INSS interpôs incidente de uniformização contra v. acórdão
proferido pela 2ª Turma Recursal do Ceará (anexo nº 33)
3. A Presidência da 2ª Turma Recursal do Ceará inadmitiu o pedido de uniformização
ao argumento de que a parte autora pretende reexaminar matéria de fato (anexo nº 38).
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 regional é a
existência de dissídio regional de jurisprudência.
7. Analisando os autos, constata-se que o acórdão paradigma não concedeu o benefício
assistencial ao argumento de que a renda per capita superava o limite legal. Já o
acórdão recorrido, com base na atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal (Rcl 4.374-PE), considerou o conjunto probatório constante nos autos e
constatou a miserabilidade da parte autora, não levando em consideração apenas o
percentual do salário. São temáticas diferentes.
8. Fica evidenciado que os acórdãos trazidos para análise não possuem entre si
similitude fática. Assim não há o que reformar na decisão agravada, já que assente na
TNU a Questão de Ordem nº 22, que se transcreve: “é possível o não conhecimento do
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pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não
guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”.
9. 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, 18 de março de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

74. 0508981-36.2017.4.05.8100
Recorrente: Lucio Gomes Monteiro
Advogado: Raquel dos Santos Amaral – OAB/CE 027554
Recorrido (a): Fundação Nacional da Saúde - FUNASA
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DE DECISÃO
PARADIGMA DA TNU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSÃO.
1. A parte autora veiculou incidente regional de uniformização ao argumento de que a 1ª
Turma Recursal do Ceará não aplicou entendimento consolida da TNU com relação a
extensão da gratificação GACEN para os inativos.
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2. O incidente fora admitido pela Presidência da 1ª TR do Ceará, cabendo-me, por
distribuição analisar o presente incidente (anexo nº 37).
3. O acórdão colacionado como paradigma, veiculado pela 3ª TR de Pernambuco (anexo
30), não possui similitude fática como a questão tratada no acórdão recorrido. Explico.
4. A decisão rechaçada não aplicou o paradigma estabelecido pela Turma Nacional de
Uniformização (PEDILEF nº 05033027020134058302, Rel. Juiz Federal Ronaldo José
da Silva, TNU, DOU 05/02/2016, p. 221/329), que reconheceu “a tese da natureza
remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora, o seu caráter geral, bem como o
direito à paridade da parte autora, pois aposentada anteriormente à EC 41/2003, que
extinguiu tal direito.”
5. Alegou, para não aplicar a decisão da TNU, existência de contradições entre julgados
da instância uniformizadora. Apontou que, no PEDILEF 50113933820134047110 (Rel.
Juiz Federal Wilson José Witzel, TNU, DOU 10/06/2016, p. 133/247), em demanda em
que se discutia a incidência do PSS sobre a GACEN, que seria indevida a contribuição
previdenciária, pois ela somente deveria incidir sobre parcela incorporável à
aposentadoria do servidor. Por esta razão, arremata que a GACEN não seria extensível
aos aposentados e pensionistas, já que se trata de gratificação com caráter pro labore.
6. Além disso, valeu-se de decisão do STF, com relação à gratificação GDACT (ARE
732726 ED, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 05/11/2013, DJe-227,
Divulg 18/11/2013, p. 19/11/2013), para justificar a não aplicação da decisão veiculada
pela TNU, na questão debatida.
7. Já o acórdão paradigma (anexo 30) aplica a tese fixada pela TNU (PEDILEF nº
05033027020134058302), sem discutir a eventual inconsistência nos julgados
veiculados na instância uniformizadora nacional, ponto central abordado no acórdão
rechaçado.
8. Saliente-se, por oportuno, que a parte autora pretende, em incidente regional firmar
uniformização sobre dissídio jurisprudencial entre entendimento fixado na Turma de
origem e a Turma Nacional de Uniformização. Caberia no caso, incidente nacional de
uniformização que fora, efetivamente veiculado (anexo 31).
9. Desta forma, inadmito o pedido de uniformização regional, com fulcro no art. 16, I
do RITNU, bem como na Questão de Ordem da TNU nº 22, in verbis: “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. Oportunamente, remetam-se os autos a Turma Nacional de Uniformização para
analisar o incidente veiculado no anexo 31.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, INADMITIR Incidente de
Uniformização, nos termos do voto do relator, determinando a devolução dos autos à
Turma Recursal de origem.
Recife, 18 de março de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
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Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs.
Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal
Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de
Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho
Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito –
Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª
TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu
o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

75. 0515775-55.2017.4.05.8300
Recorrente: Neidevan Andrade
Advogado: Rafael Ramos Pedrosa – OAB/PE 028452D
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
EMENTA: AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE RMI. TEMPO ESPECIAL.
ATIVIDADE DE NATUREZA INFECTO-CONTAGIOSA. TRABALHO EM
HOSPITAL. REEXAME DE PROVA. 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 35).
2. Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização (anexo nº 25)
contra v. acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Pernambuco (anexo nº 23)
3. A Presidência da 1ª Turma Recursal de Pernambuco inadmitiu o pedido de
uniformização ao argumento de que a postulante pretendia reexaminar matéria de fato
(anexo nº 28).
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 regional é a
existência de dissídio regional de jurisprudência. Além disso, o incidente de
uniformização não se presta para reanálise de prova, como já assentado na Súmula 42,
da TNU.
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7. Analisando os autos, constata-se que o acórdão paradigma, com base no conjunto
probatório, reputou a utilização do EPI capaz de neutralizar ou reduzir a nocividade dos
agentes biológicos.
8. Sobre essa questão, já há pronunciamento recente da Turma Nacional de
Uniformização, conforme se colhe do seguinte aresto:
“Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de
Interpretação de Lei interposto em face de acórdão proferido
pela 11ª Turma Recursal de São Paulo que concluiu pela não
comprovação da especialidade do período de 14/12/1998 a
10/08/2011, em face da indicação no PPP da utilização
de EPI eficaz na neutralização dos agentes biológicos. Sustenta
a parte autora, em síntese, que o acórdão vergastado foi de
encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF,
fixado no ARE n.º 664.335, haja vista que não ficou provado
que realmente houve a neutralização do agente nocivo. É o
relatório. Decido. Inicialmente, cumpre observar que
contrariedade ao entendimento do STF não ampara pedido de
uniformização de interpretação de lei (art. 6º da Res. n.º
345/2015 do CJF). De qualquer sorte, o que o STF definiu no
ARE n.º 664.335 (Tema 555) é que o mero fornecimento
de EPI, sem a prova da efetiva elisão da nocividade, não afasta
a especialidade. Todavia, o acórdão impugnado assim dispôs:
"considero o uso de EPI como eficaz para a neutralização
dos agentes agressivos biológicos, uma vez que consta o seu
fornecimento no PPP, bem como o preenchimento no
campo que trata da eficácia da neutralização da exposição."
(Evento 1, VOTOTR74, página 2) (destaque no original).
Ou seja, não houve contrariedade ao STF, mas
correspondência. Ademais, entender de forma diversa
exigiria o reexame das provas dos autos, o que é vedado
(Súmula n.º 42 da TNU e Súmula n.º 7 do STJ e n.º 279 do
STF, aplicáveis às Turmas de Uniformização). Ante o
exposto, nego seguimento ao PUIL nacional, ex vi do inc. IX
do art. 9º da Res. n.º 345/2015 do CJF. Intimem-se. Decorrido o
prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.”
(Relator Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, TNU,
processo 0002090-40.2011.4.03.6316, data da publicação
30.01.2019)
9. Fica evidente que a parte autora pretende, no caso, reexame de prova na via
incidental. Tal pretensão é inadmissível, como já assentado.
10. 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
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termos do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de
origem.
Recife, 18 de março de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

76. 0509345-33.2016.4.05.8200
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Luiz Vieira de Lima
Advogado: Ruy Molina Lacerda Franco Júnior – OAB/PB 241326A
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo

Retirado da Pauta na 27ª Sessão da TRU
Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 27ª Sessão
da TRU pelo Exmo. Juiz Federal Relator.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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77. 0501569-18.2017.4.05.8306
Recorrente: Pedro Luciano de Souza Carvalho
Advogado: Fylipe Stefany dos Santos Gonzaga – OAB/PE 035257
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo

EMENTA: AGRAVO INTERNO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
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 33).
2. Originariamente, a parte autora interpôs incidente de uniformização contra v. acórdão
proferido pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco (anexo. 28)
3. A Presidência da 3ª Turma Recursal de Pernambuco inadmitiu o pedido de
uniformização ao argumento de que a parte autora pretende reexaminar matéria de fato.
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 regional é a
existência de dissídio regional de jurisprudência. No caso, embora se alegue que haja
dissídio a ser dirimido, a recorrente pretende rever questão fática, já que a discussão diz
respeito à comprovação de tempo especial mediante reconhecimento de atividade
exercida com exposição a agentes nocivos.
7. A revisão de questão probatória não é permitida, conforme já decidido pela eg. TNU,
na Súmula nº 42 (“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame
de matéria de fato”.
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, 18 de março de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
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Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

78. 0516160-37.2016.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Carlos André Silva dos Santos
Advogado: Bruno Vasconcelos Coutinho – OAB/PE 034953D
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Certidão
Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 27ª Sessão
da TRU pelo Exmo. Juiz Federal Relator.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

79. 0501143-85.2017.4.05.8312
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Maria José da Silva
Advogado: Givaldo Cândido dos Santos – OAB/PE 009831D e outros
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE
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Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
EMENTA: AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REEXAME DE
PROVA. 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 75).
2. Originariamente, o INSS interpôs incidente de uniformização (anexo nº 54) contra v.
acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Pernambuco (anexo nº 50)
3. A Presidência da 2ª Turma Recursal de Pernambuco inadmitiu o pedido de
uniformização ao argumento de que o INSS pretendia reexaminar matéria de fato
(anexo nº 64).
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 regional é a
existência de dissídio regional de jurisprudência. Além disso, o incidente de
uniformização não se presta para reanálise de prova, como já assentado na Súmula 42,
da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”).
7. Analisando os autos, constata-se que o acórdão paradigma, a partir do conjunto
probatório, estabeleceu a DIB com base na data de entrada do requerimento (DER), pois
nesta data já estavam presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do benefício
pretendido. Trata-se de questão fática.
8. Saliente-se que não há que se falar em abuso de direito de defesa, já que a decisão
fora pautada com base nas provas presentes nos autos, reconhecida como suficiente para
solucionar o caso. Registre-se que a produção de provas desnecessárias não é expressão
do direito de defesa, além de macular o princípio da duração razoável do processo.
9. 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, 18 de março de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo Interno no Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, nos termos do voto do relator. Presentes os Exmos. Srs. Juízes
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Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida
Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça –
Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da
TR/SE, Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz
Federal Guilherme Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento
o Exmo. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU

80. 0511081-43.2017.4.05.8300
Recorrente: Maria do Carmo da Silva
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 030341D
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo

VOTO VENCEDOR

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA POR SIMILARIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS,
AFASTOU A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA SENÃO
POR MEIO DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA VEDADA EM SEDE
DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO (SÚMULA 42 TNU). INCIDENTE
NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência regional (anexo nº 63)
interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de
Pernambuco (anexos nº 37 e 48) que não acatou a perícia por similaridade como
meio de prova.
2. Com todas as vênias do eminente relator, penso que, analisando-se o acórdão
recorrido, percebe-se que o julgado afastou a perícia indireta por entender, com
base na prova dos autos, a inviabilidade de sua realização. Confira-se o seguinte
trecho:
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“(...)
No que diz respeito aos períodos de 01/06/1999 a 30/06/2000 a
01/07/2000 a 15/03/2002, o PPP do anexo 12 foi juntado de
forma incompleta, não estando subscrito pelo empregador; já
o PPP do anexo 13 foi elaborado pelo sindicato da categoria
profissional, em desconformidade, portanto, com o disposto
no art. 58, §1º, da LBPS.
Embora esta Terceira Turma venha admitindo como início
de prova material, a ser corroborado por prova produzida
em audiência, o PPP elaborado por sindicato dos vigilantes
(Precedente 05114689220164058300), cumpre ponderar que,
nesse caso, a comprovação resume-se ao uso de arma de fogo
pelo segurado, sendo possível que isso seja feito meramente
por prova testemunhal. No caso em tela, todavia, não se
mostra viável a realização de audiência para comprovação da
exposição a ruído acima do limite de tolerância, vez que a
demonstração desse fato exige a realização de prova técnica.
Por outro lado, o autor não trouxe aos autos qualquer emento
informativo capaz de subsidiar eventual perícia indireta.
Com efeito, os período acima devem ser considerados apenas
tempo comum (…)”
3. Vê-se que o acórdão recorrido não afirmou a impossibilidade jurídica de
realização de perícia indireta ou por similaridade. Apenas, com base no quadro
probatório, entendeu ser isso, no caso concreto, impossível. Para entender de modo
diverso, portanto, seria necessário remexer no quadro fático-probatório, o que, nos
termos da Súmula 42 da TNU, é vedado em sede de incidente de uniformização.
4. Ante o exposto, voto por não conhecer do incidente.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais da 5.ª Região decidiu, preliminarmente, por maioria, não conhecer do
recurso, vencidos o relator, Dr. Guilherme Masaiti, e Dr. Gilton, nos termos
do voto vencedor de Dr. Leopoldo Fontenele, relator para Acórdão. Presentes
os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento – Presidente da
TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN, Juiz
Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal
Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme
Masaiti Hitata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des.
Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho.
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Recife, 18 de março de 2019.
Leopoldo Fontenele Teixeira
Juiz Federal

VOTO VENCIDO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA
POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
1. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência regional (anexo nº 63)
interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de
Pernambuco (anexos nº 37 e 48) que não acatou a perícia por similaridade como meio
de prova.
2. 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.
3. Verifico que a matéria discutida nestes autos, já foi uniformizada pela Turma
Nacional
de
Uniformização,
quando
do
julgamento
do
processo
nº 00013233020104036318, Juiz Federal Relator Frederico Augusto Leopoldino
Koehler, data de julgamento: 22.06.2017, DOU 12.09.2017, p. 49/58, a saber:

“EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO
ESPECIAL.
PERÍCIA
POR
SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESENTES DETERMINADOS
REQUISITOS. QUESTÃO DE ORDEM N. 20/TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE
PROVIDO. - Trata-se de incidente de uniformização movido pela parte autora em face
de acórdão de Turma Recursal de São Paulo, que manteve a sentença para deixar de
reconhecer como especiais os períodos em que houve perícia indireta (por similaridade).
Pois bem. - Quanto ao ponto controverso, a Turma de Origem assim consignou, in
verbis: “(...) Importante destacar que o laudo pericial realizado em empresas similares
não deve ser admitido, uma vez que não reflete as reais condições de trabalho em que a
parte efetivamente exerceu suas atividades, esmaecendo, pois, o caráter de certeza de
que se espera da perícia técnica. Não se trata de confiar ou não na habilidade do perito,
mas da necessidade de se apurar, por instrumentação técnica, o que nenhum outro
elemento pode suprir, as reais condições de trabalho por parte do autor. Acrescento que
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até mesmo a perícia realizada na própria empresa, porém com maquinário ou disposição
física (layout) alterados, deve ser analisada com ressalvas, ou até mesmo
desconsiderada. (...)”. - Consoante já decidiu a TNU, a impossibilidade de o segurado
requerer administrativamente seu benefício munido de todos os documentos, em virtude
da omissão de seu empregador quanto à emissão dos competentes laudos técnico, não
deve prejudicar a parte autora (PEDILEF 200470510073501, Rel. Juiz Federal
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, Dj 16/02/2009). Aliás, a jurisprudência da TNU
aponta no sentido de que não pode o empregado ser penalizado pelo não cumprimento
de obrigação imposta ao empregador. - Ora, em se tratando de empresa que teve suas
atividades encerradas, a solução para a busca da melhor resposta às condições de
trabalho, com a presença ou não de agentes nocivos, é a realização de perícia indireta
(por similaridade) em estabelecimento e local de atividades semelhantes àquele em que
laborou originariamente o segurado, onde certamente estarão presentes eventuais
agentes nocivos. - A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de
aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma
opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da
jurisdição. - Porém, somente se as empresas nas quais a parte autora trabalhou estiverem
inativas, sem representante legal e não existirem laudos técnicos ou formulários poderse-ia aceitar a perícia por similaridade, como única forma de comprovar a insalubridade
no local de trabalho. Tratar-se-ia de laudo pericial comparativo entre as condições
alegadas e as suportadas em outras empresas, supostamente semelhantes, além da oitiva
de testemunhas. No caso, contudo, devem descrever: (i) serem similares, na mesma
época, as características da empresa paradigma e aquela onde o trabalho foi exercido,
(ii) as condições insalubres existentes, (iii) os agentes químicos aos quais a parte foi
submetida, e (iv) a habitualidade e permanência dessas condições. - Com efeito, são
inaceitáveis laudos genéricos, que não traduzam, com precisão, as reais condições
vividas pela parte em determinada época e não reportem a especificidade das condições
encontradas em cada uma das empresas. Ademais, valendo-se o expert de informações
fornecidas exclusivamente pela autora, por óbvio a validade das conclusões está
comprometida. Destarte, não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento ou
não recebimento da perícia indireta nessas circunstâncias, sem comprovação cabal da
similaridade de circunstâncias à época. - Oportuno destacar que será ônus do autor
fornecer qualquer informação acerca das atividades por ele executadas, das instalações
das empresas, em qual setor trabalhou ou o agente agressivo a que esteve exposto, ou
seja, todos os parâmetros para a realização da prova técnica. - No mesmo sentido se
posicionou esta Corte, por ocasião do julgamento do PEDILEF 003274693.2009.4.03.6301, de minha relatoria. - Portanto, fixa-se a tese de que é possível a
realização de perícia indireta (por similaridade) se as empresas nas quais a parte
autora trabalhou estiverem inativas, sem representante legal e não existirem
laudos técnicos ou formulários, ou quando a empresa tiver alterado
substancialmente as condições do ambiente de trabalho da época do vínculo
laboral e não for mais possível a elaboração de laudo técnico, observados os
seguintes aspectos: (i) serem similares, na mesma época, as características da
empresa paradigma e aquela onde o trabalho foi exercido, (ii) as condições
insalubres existentes, (iii) os agentes químicos aos quais a parte foi submetida, e
(iv) a habitualidade e permanência dessas condições. - Diante do exposto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO INCIDENTE, para determinar o retorno dos autos à
Turma de Origem, nos termos da Questão de Ordem n. 20/TNU, a fim de que se avalie
se a perícia por similaridade realizada atentou aos pressupostos acima descritos.”
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4. O caso dos autos se ajusta ao julgado acima posto, já que não se admitiu o uso de
perícia indireta ou por similaridade.
5. Percebe-se, desta feita, que o v. acórdão recorrido não se encontra em consonância
com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização.
6. Voto no sentido de devolver os autos à Turma Recursal de origem para aplicar o
entendimento da TNU (PEDILEF nº 00013233020104036318), no sentido de se
admitir, em seus exatos termos, a possibilidade do uso de perícia indireta ou por
similitude como meio de prova apto a demonstrar a existência de atividade especial do
segurado.

Recife, 18 de março de 2019.

Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 27ª
Sessão da TRU, realizada em 18 de março de 2019, decidiu, preliminarmente, por
maioria, não conhecer do recurso, vencidos o relator, Dr. Guilherme Masaiti, e Dr.
Gilton, nos termos do voto vencedor de Dr. Leopoldo Fontenele, relator para
Acórdão. Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais Rudival Gama do Nascimento –
Presidente da TR/PB, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da
TR/RN, Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho – Presidente da 1ª TR/PE, Juiz
Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª 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 Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal Leopoldo
Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti Hitata
Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Des. Fed. Élio
Wanderley de Siqueira Filho.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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81. 0500125-62.2017.4.05.8204
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Ad//alberto Cavalcante de Souza
Advogado: Alana Natasha Mendes Pereira Martins Vaz – OAB/PB 014386
Origem: Turma Recursal SJPB
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Certidão
Certifico que o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 27ª Sessão
da TRU pelo Exmo. Juiz Federal Relator.
Delane Ferreira da Silva
Diretora da TRU
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